OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0007/2013
Datum: 30.9.2013

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 18.9. 2013, 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, Ivan
Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar, Gregor
Simončič, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jožef
Žnidarič, 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
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, svetovalka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Anton Krajnc, direktor javnega podjetja Plinovod Sevnica, k 7. t.d.r.,
- Matjaž Čamernik, predsednik Nadzornega sveta javnega podjetja Plinovod Sevnica, k 7.
t.d.r.,
- Franc Ernestl, član Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 8. t.d.r..
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin – Dolenjski list, Branka Dernovšek (Televizija
Novo mesto).
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 23. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 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 da se po skrajšanem
postopku obravnavata 4. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti
Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov in 5. točka dnevnega reda - Predlog
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban
Sevnica.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
*Prideta Janez Podlesnik in Štefan Teraž (prisotnih 22).
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 4. t.d.r.: Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja
občinskih predpisov in
- 5. t.d.r.: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta, z dne 19.6.
2013
3. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica – druga obravnava
4. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih
predpisov – skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek
6. Predlog sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za operacijo Posavska
špajza
7. Poročilo o poslovanju Javnega podjetja Plinovod Sevnica v prvem polletju leta 2013
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2013
9. Predlogi soglasij k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
10. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
11. Potrditev cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Šentjanž, Tržišče in
Zabukovje
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12. Predlogi sklepov o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za pripravo statuta
občine in poslovnika občinskega sveta, v Odbor za stanovanjske zadeve, v Odbor za
šport ter v Odbor za finance in proračun
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnic zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
15. Predlog sklepa o dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2013
16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
19. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta,
z dne 19.6.2013
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 22. redne seje občinskega sveta z dne,
19.6.2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
*Pride Jože Županc (prisotnih 23).
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Lidija Udovč: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili
ustreznim organom in službam. Sprejeti akti so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 57.
Predloženi so odgovori na vsa do sedaj zastavljena vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 22. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 22. redne seje občinskega sveta
z dne, 19.6.2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Alenka Mirt; Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Predlog odloka prinaša spremembe predvsem pri:
- spremembah poimenovanj javnih služb (področje ravnanja z odpadki, upravljanje
javnih parkirišč, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje javne
razsvetljave), določitvah novih javnih služb (zagotovitev zavetišča za zapuščene
živali) ter črtanju javnih služb, ki niso več v pristojnosti občin (pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav);
- določitvi izvajalcev javnih služb je spremenjena:
• na področju rednega vzdrževanja občinskih cest in vzdrževanje javne razsvetljave
je možnost izbire ali koncesionar ali Komunala d.o.o. Sevnica,
• izvajalec za zagotovitev zavetišča za zapuščene živali mora biti koncesionar,
• izvajalec za javno službo urejanja in vzdrževanja pokopališč, oddajanja prostorov
za grobove v najem ter pogrebne storitve je javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica, kar je skladno s sklepom Sveta krajevnih skupnosti, in sicer s ciljem, da
Komunala d.o.o. Sevnica opravlja pogrebno in pokopališko dejavnost na celotnem
območju občine, pri tem pa v največji meri upošteva utečeno lokalno izvajanje z
morebitnimi vključitvami pogrebnih služb Blatnik, Novak,H);
• izvajalec obdelave komunalnih odpadkov je Komunala d.o.o. Sevnica, izvajalec
odlaganja ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov je Cerod,
center za ravnaje z odpadki, d.o.o., javno podjetje; razlog te spremembe je, da se
projekt Cerod II., kljub podpisu pogodbe o sofinanciranju tega projekta, še ni
pričel, zato se predlaga, da do zaključka projekta Cerod II. izvaja javno službo
obdelave komunalnih odpadkov Komunala d.o.o. Sevnica;
- odlok ne vsebuje več podrobnejših opisov posameznih načinov izvajanja javnih služb,
v predlogu odloka so le navedene vse štiri oblike, kot jih predpisuje Zakon o
gospodarskih javnih službah;
- določeni so organi za varstvo uporabnikov javnih dobrin, in sicer so to krajevno
pristojni Sveti krajevnih skupnosti ter pristojna delovna telesa občinskega sveta.
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati obstoječi Odlok o gospodarskih javnih
službah v Občini in Odlok o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih
služb v Občini Sevnica
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog druge obravnave
odloka ter ga predlagal občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 24).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih
predpisov – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občina Sevnica ima z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica urejen celovit nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov. Nadzor izvajanja
občinskih predpisov izvajajo občinski inšpektorji in redarji. V navedenem odloku so
opredeljene tudi vse pristojnosti, pooblastila in naloge inšpektorjev in redarjev po
posameznem področju, zato je veljavnost Odloka o nadzorstvu izvajanja občinski predpisov
nepotrebna, hkrati pa ne sledi veljavnim predpisom. Inšpektorji in redarji svoje delo opravljajo
v skladu z veljavno zakonodajo, tako v organizacijskem smislu kot v smislu izvajanja
pooblastil ter postopkov. Predlagano je prenehanje odloka, ki se neposredno ne uporablja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o nadzorstvu izvajanja
občinskih predpisov.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vrtec Ciciban Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mojca Sešlar in Janez Kukec, predsednik Odbora za
otroško varstvo in šolstvo:
Odlok se spreminja zaradi odprtja novega oddelka Vrtca Ciciban Sevnica v mesecu
septembru in sicer kot enote na Studencu. V enoto je trenutno vključenih 11 otrok. V mesecu
juniju je občina pristopila k pripravi prostorov za izvajanje predšolske vzgoje na Studencu.
Urejena je bila igralnica, garderobe in sanitarije. Hkrati pa je bilo potrebno urediti
nadomestno učilnico za izvajanje športne vzgoje za učence Podružnične šole Studenec,
katero je Občina Sevnica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Studenec uredila v Gasilskem
domu na Studencu. Dela so bila zaključena meseca avgusta. Stroški, ki so nastali pri ureditvi
prostorov, so bili planirani v okviru investicijskega vzdrževanja za predšolsko vzgojo in so
znašali približno 20.000 EUR z opremo.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je obravnaval predlog odloka, nanj nima pripomb in ga
predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za operacijo
Posavska špajza
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Vlasta Kuzmički:
V projekt regionalnega razvojnega programa intra – regijskega projekta Posavska špajza so
se vključile vse posavske občine (Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice,
Občina Kostanjevica ob Krki, Občina Krško, Občina Radeče), ki so prvotno kandidirale na
poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, preko Centra za razvoj podeželja
Posavje. Vlagatelj je prejel zavrnitev z obrazložitvijo, da bi ob odobritvi operacije Posavska
špajza dodelitev sredstev sofinanciranja na podlagi izvedenega javnega poziva vlagatelj
Center za razvoj podeželja, postal prejemnik državne pomoči po pravilu »de minimis«, kar pa
ni bi bilo v skladu z določili javnega poziva in tako ni bil upravičen do sofinanciranja.
Na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in na podlagi določil Javnega
povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov RRP za obdobje 2012-2014, se je v
Spodnjeposavski razvojni regiji zaradi nastalih večjih sprememb, izvedel postopek
spremembe izvedbenega načrta. Regionalna razvojna agencija Posavje je na Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo poslala predlog sprememb obstoječega projekta, ki se
nanašajo na spremembo nosilca projekta, ki je sedaj Občina Sevnica ter ostalih sprememb,
ki se nanašajo na dinamiko in aktivnosti. Dokument je predhodno sprejel Svet regije Posavje.
Pristopne občine z operacijo pristopajo k reševanju problematike dotrajanosti tržnic in
ustvarjanju novih prodajnih kapacitet za neposredno prodajo lokalnih in regionalnih
produktov, okoliških kmetij, rokodelcev, društev in drugih nevladnih organizacij iz Posavja ter
k razvoju druge turistične infrastrukture, ki prispeva k promociji lokalnih pridelovalcev.
Naložba obravnava sanacijo in nadgradnjo tržnic, nadkritja, formiranje novih tržnih in netržnih
dejavnosti, ureditev zunanjih površin in opremo ki je potrebna za nemoteno funkcioniranje
dejavnosti maloprodajnega trženja. Vrednost projekta po tekočih cenah je 1.688.529,24 EUR
(Občina Sevnica 330.000 EUR) z DDV. Občine načrtujejo za financiranje investicij pridobitev
sredstev v višini do 85 % upravičenih stroškov.
Investicija, vezana na Občino Sevnica, predvideva:
- ureditev kmečke tržnice: nakup 8 konstrukcijsko močnih stojnic na lokaciji pri NLB; nakup
2. vitrin za suhomesnate izdelke in 2. vitrin za vina, ki bi se nahajale v prostorih TIC-a;
nakup manjšega premičnega šotora (5x5m) za izvajanje obtržničnih dejavnosti,
- ureditev turistično promocijskega in razstavnega prostora, ki bi se uredil v starem
mestnem jedru (Trški dvorec – pri Občini),
- vzpostavitev javne infrastrukture za povečanje turistične privlačnosti območja: nabava
mobilnega prireditvenega prostora, šotora, projektorja, 155 prenosljivih stolov, vitrine za
vino,
- ureditev sobe za pogostitev na gradu Sevnica (prostori bivše trafo postaje).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predložene investicijske dokumentacije.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil novelacijo Investicijskega programa za operacijo Posavska
špajza, izdelovalca podjetja Region d.o.o., iz Brežic.
Občinski svet je s potrditvijo Investicijskega programa dal soglasje k njegovim
morebitnim novelacijam za potrebe razpisa.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poročilo o poslovanju javnega podjetja Plinovod Sevnica v prvem polletju leta 2013
Uvodno obrazložitev so podali župan; Anton Krajnc, direktor podjetja Plinovod Sevnica;
Matjaž Čamernik, predsednik Nadzornega sveta javnega podjetja Plinovod Sevnica:
Predloženo poročilo za prvo polletje izkazuje na sistemskem delu dejavnosti pozitiven
rezultat v višini 22.234,98 EUR, na trgovskem delu pa negativnega v višini 22.987,71 EUR,
skupni poslovni izid izkazuje izgubo v višini 752,73 EUR. Po oddaji gradiva svetnikom, pa se
je podjetju uspelo z dobaviteljem plina, podjetjem Geoplin, dogovoriti za enkraten rabat v
višini približno 6.000 EUR, kar pomeni, da je podjetje v prvem polletju letošnjega leta izšlo iz
rdečih številk. V tem obdobju se je še zmanjševalo število odjemalcev, ki so odšli k
dobavitelju z nižjimi cenami plina, sami pa niso konkurenčni, ker jih do leta 2017 zavezuje
dolgoročna pogodba s podjetjem Geoplin. Skupno število odjemalcev, ki so menjali
dobavitelja je tako 166 gospodinjstev in 33 komercialnih odjemalcev. 39 % celotnega
dobavljenega plina preko njihovega omrežja dobavljajo ostali dobavitelji, 61 % pa podjetje
samo. Podjetje se še vedno pogaja za ceno plina z Geoplinom za leto 2014, radi bi ustavili
prehod odjemalcev h konkurenci.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, župan, Rado Kostrevc, Anton Krajnc in Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Podana je bila pripomba, da je predstavljena analiza podjetja Plinovod Sevnica o združitvi s
podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica opravljena preskromno in preozko, vanjo bi bilo potrebno
vključiti poleg obeh podjetij tudi ustanoviteljico ter področno stroko. Podjetje bi lahko pod
okriljem Komunale delovalo kot enota, kot npr. energetika. Plinovod s svojo osnovno
dejavnostjo na trgu ne bo več dolgo preživelo, moralo se bo prestrukturirati, razširiti
asortiment svoje ponudbe ter poiskati nove trge, saj se trg z energenti nenehno spreminja.
Pri pripravi strategije razvoja podjetja je potrebno vključiti primere dobre prakse tudi iz tujine
in poiskati strokovno pomoč.
Župan: Na podlagi razprave oblikuje sklep in ga da na glasovanje.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o poslovanju javnega podjetja Plinovod
Sevnica v prvem polletju leta 2013.
Javno podjetje Plinovod Sevnica skupaj z Občino Sevnica in ob strokovni podpori, za
trgovski del dejavnost podjetja pripravi strategijo razvoja samega podjetja in
energetike v Občini Sevnica ter jo predstavi na eni izmed prihodnjih sej občinskega
sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2013
Uvodno obrazložitev so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn, Franc Ernestl, član
Nadzornega odbora Občine Sevnica in Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance:
Proračun Občine Sevnica se izvaja v skladu z načrti, tečejo vsi projekti in investicije,
izvršujejo se vse redne oziroma zakonske naloge. Ob predpostavki, da bodo finančni
prihodki iz državnega proračuna ter drugih državnih in evropskih investicijskih virov prihajali
redno, bo proračun do konca leta realiziran v celoti.
Nadzorni odbor Občine Sevnica in Odbor za finance sta obravnavala polletno poročilo in
predlagata občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Jožef Žnidarič in župan.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj je pri predvidenih prihodkih iz državnega proračuna
navedeno, da sredstva države za izgradnjo Osnovne šole Tržišče ne bodo dodeljena Občini
Sevnica. Pojasnjeno je bilo, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preklicalo že
izdani sklep o sofinanciranju izgradnje Osnovne šole Tržišče za leto 2013, s pojasnilom, da
bodo projekt v manjšem delu pričeli sofinancirati v letu 2014. Pri tako velikem projektu pa je
ključno sprotno sofinanciranje države.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejetju poročila.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško
varstvo in šolstvo; župan:
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. V občini Sevnica je Vrtec Ciciban Sevnica samostojni zavod, trije
vrtci pa so organizirani kot enote pri osnovnih šolah Krmelj, Blanca in Šentjanž. Število
zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, od števila oddelkov, ki se oblikujejo
na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca,
poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji. V vrtcih v Občini Sevnica so
otroci razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so
otroci od 1. do 3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta
starosti do vstopa v šolo. Zakonodaja določa, da dnevni in poldnevni program izvajata
vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega starostnega obdobja
izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure
dnevno. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo
delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. V novem šolskem letu je v sevniške vrtce vpisanih
615 otrok, od tega bo Vrtec Ciciban Sevnica obiskovalo 423 otrok, enoto vrtca pri OŠ Krmelj
122 otrok, vrtec pri OŠ Milana Majcna 38 otrok ter enoto vrtca pri OŠ Blanca 32 otrok. V
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vrtcih, kjer je poslovni čas daljši od standarda za izvajanje dnevnih programov v vrtcih (6-9
ur), se pred in po izvajanju programa oddelki združujejo glede na število prisotnih otrok. V
tem času je v skladu z normativi potrebno zagotoviti prisotnost zadostnega števila pomočnic
vzgojiteljic, za kar je potrebno odobriti dodatne zaposlitve pomočnic vzgojiteljic.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je obravnaval in pregledal predloge sistemizacije v
posameznih vrtcih ter predlaga občinskemu svetu, da poda soglasja k predlogom
sistemizacij delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predlaganih sistemizacij delovnih mest.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v Vrtcu Ciciban
Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana
Majcna Šentjanž ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar ter Janez Kukec, predsednik Odbora za
otroško varstvo in šolstvo:
Bistveni vpliv na ceno, ki je oblikovana na osnovi veljavnih zakonov in pravilnikov, ima število
oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih, izobrazbena struktura in starost kadra.
Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in ceno živil so za vse vrtce enaka. Stroški
živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan. Plače v vrtcih so
obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med stroški
dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne
dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob
upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih. Kot elementi za oblikovanje cen se upoštevajo
stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Vrtci so pri oblikovanju
oddelkov upoštevali zakonske in podzakonske predpise, ter oddelke oblikovali, kjer je bilo
možno, do zgornje meje normativov. Kjer je bilo potrebno in možno, so vrtci upoštevali tudi
možnost povečanja števila otrok v oddelkih s fleksibilnim normativom +1 ali +2 otroka.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je obravnaval in pregledal predloge cen vzgojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, z njimi soglaša in jih daje v
potrditev občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju Občine Sevnica
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Potrditev cenikov za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevnih
skupnostih Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Šentjanž, Tržišče in
Zabukovje
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica določa, da višino najemnin za
grobove ter ceno storitev predlaga izvajalec javne službe – krajevna skupnost, potrdi pa jo
Občinski svet Občine Sevnica. Sveti krajevnih skupnosti so pripravili predloge cenikov in jih
posredovali v potrditev občinskemu svetu. Pri pripravi gradiva je prišlo pri navajanju podatkov
za Krajevno skupnost Studenec do napake in sicer le-ta ne zaračunava desetletne
najemnine za grobove, pač pa grobnino za tekoče vzdrževanje-za enojni grob 17 EUR ter za
dvojni grob 22 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Jože Imperl in župan.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, zakaj nimajo krajevne skupnosti poenotene cene za izvajanje
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter bilo predlagano, da se naj v prihodnje poskuša to
doseči.
Podana je bila obrazložitev, da ponekod pokopališča urejajo vaščani, sosedstva v skupnih
delovnih akcijah in tako je cena lahko nižja. Težko bo cene poenotiti, ker se po posameznih
krajevnih skupnostih izvajajo pogrebne dejavnosti po lokalno značilnih običajih.
Župan: Predlaga potrditev predloženih cenikov.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil cenike za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v
Krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Šentjanž,
Tržišče in Zabukovje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlogi sklepov o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za pripravo statuta
občine in poslovnika občinskega sveta, v Odbor za stanovanjske zadeve,
v Odbor za šport ter v Odbor za finance in proračun
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Dušanu Močniku je prenehal mandat člana občinskega sveta zaradi smrti, prav tako mu je
prenehalo članstvo v Komisiji za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega svetu,
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Odboru za stanovanjske zadeve, Odboru za šport ter Odboru za finance in proračun. Ker je
bil Dušan Močnik za člana omenjene komisije in odborov predlagan s strani Demokratične
stranke upokojencev Slovenije, so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejeli sklep, da se po ustaljeni praksi k imenovanju nadomestnih članov
pozove samo stranko DeSUS.
Mandatna komisija je prejete predloge obravnavala na svoji seji in predlaga občinskemu
svetu, da za nadomestnega člana v Komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika
občinskega sveta, v Odbor za stanovanjske zadeve, v Odbor za šport ter v Odbor za finance
in proračun imenuje Vincenca Sitarja iz Zgornjih Vodal.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepov o imenovanju nadomestnih članov.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Komisije za pripravo statuta občine in
poslovnika občinskega sveta imenoval Vincenca Sitarja, stanujočega na naslovu
Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za stanovanjske zadeve imenoval
Vincenca Sitarja, stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za šport imenoval Vincenca Sitarja,
stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestnega člana Odbora za finance in proračun imenoval
Vincenca Sitarja, stanujočega na naslovu Zgornje Vodale 7, pošta Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica in
predstavnic zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
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Svet Knjižnice Sevnica sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev
in trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih, izmed članov knjižnice, na predlog zavoda
imenuje občinski svet. Za predstavnice zainteresirane javnosti so bili s strani sveta zavoda
predlagane Pavla Černigoj in Marjeta Teraž iz Sevnice ter Hedviko Kragl iz Boštanja.
Mandatna komisija je po zaključku poziva za oddajo kandidatur prispele predloge
obravnavala na svoji seji in predlaga občinskemu svetu, da kot predstavnike ustanoviteljice
Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Knjižnica Sevnica imenuje Bredo Drenek Sotošek in
Tanjo Novšak iz Sevnice ter Stanka Lisca iz Lukovca; kot predstavnice zainteresirane
javnosti pa Pavlo Černigoj in Marjeto Teraž iz Sevnice ter Hedviko Kragl iz Boštanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepov o imenovanjih.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Knjižnica Sevnica imenoval:
- Bredo Drenek Sotošek, Drožanjska cesta 68, Sevnica,
- Tanjo Novšak, Pod Vrtačo 19, Sevnica,
- Stanka Lisca, Lukovec 18, Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnice zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda
Knjižnica Sevnica imenoval:
- Pavlo Černigoj, Ribniki 18, Sevnica,
- Hedviko Kragl, Dolenji Boštanj 78, Boštanj,
- Marjeto Teraž, Krulejeva ulica 11, Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Statut Zdravstvenega doma Sevnica določa, da je organ upravljanja Svet zavoda, ki ima 9.
članov in je sestavljen iz 3 predstavnikov ustanoviteljice, 3 predstavnikov zavarovancev in
drugih uporabnikov ter 3 predstavnikov delavcev Zdravstvenega doma. Mandat članov sveta
traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Mandatna komisija je po zaključku poziva za oddajo kandidatur prispele predloge
obravnavala na svoji seji in predlaga občinskemu svetu, da v Svet JZ Zdravstveni dom
Sevnica za naslednje mandatno obdobje imenuje Frančiško Zemljak, Katarino Albino Šantej
ter Jožefa Žnidariča, vsi iz Sevnice.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice v Svet javnega zavoda Zdravstveni
dom Sevnica imenoval:
- Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica,
- Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica,
- Jožefa Žnidariča, Naselje heroja Maroka 4, Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 18. redni seji, dne 19.12.2012, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica ter na 19. redni seji, dne
27.2.2013 in 22. redni seji, dne 19.6.2013 dopolnitev načrta ravnanja. Ker v načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem niso vključene parcele, za katere je bila prodaja oziroma
menjava dogovorjena naknadno oziroma jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem, je potrebno letni načrt ravnanja občinskega
stvarnega premoženja dopolniti. Navedene dopolnitve nimajo finančnih posledic na proračun,
saj bodo postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega
proračuna in posameznih proračunskih postavk.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 3 načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt:
V treh primerih gre za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je v dveh primerih, kot metoda
razpolaganja, predvidena neposredna pogodba, v enem primeru pa javna dražba. V dveh
primerih gre za prodajo gradbenih parcel, katerih vrednost je določena na podlagi cenitve
sodnega cenilca gradbene stroke, zainteresiranim investitorjem pa bodo ponujene na javni
dražbi.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1961/2 in
1964/11, obe k.o. 1396 – Krsinji Vrh, parc. št. 1447/4 in 1447/6, obe k.o. 1362 –
Okroglice in parc. št. 1525/2, k.o. 1379 – Sevnica ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril predlog razpolaganja s parc. št. 1522/8 k.o. 1379 – Sevnica,
parc. št. 200/7, 200/8, 200/9, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13 in 200/14, vse k.o. 1378 –
Brezovo, parc. št. 55/1, 55/2 in 55/3, vse k.o. 1382 – Kompolje, parc. št. 163, 180/2 in
180/3, vse k.o. 1367 – Zabukovje ter parc. št. 22/3, 22/6, 22/7, 22/8 in 63/4, vse k.o. 1369
– Trnovec.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Imperl:
1. Glede na to, da čez eno leto poteče mandat obstoječi sestavi občinskega sveta,
ponovno opozori na tri nerealizirane zadeve, katere je tekom mandata izpostavil:
predlagana je bila postavitev smerokazov s hišnimi številkami za posamezne
zaselke, ki sicer spadajo pod eno poimenovanje kraja;
• predlagana je bila ureditev mulde ob cesti iz Razborja proti Okroglicam;
• predlagane so bile odmere cest, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti,
predvsem zaradi napovedi uvedbe davka na nepremičnine.
2. Glede na izjave predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v
medijih, da je možno zagotoviti sredstva za pričetek izgradnje tretje razvojne osi ter
da je problem le v določitvi trase ceste v posameznih lokalnih skupnostih, sprašuje,
kako je z umeščanjem trase v prostor na območju Občine Sevnica.
•
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Breda Drenek Sotošek:
Seznani svetnike, da je izpolnila obljubo po nabavi defibrilatorja, kar ji je uspelo v okviru
Lekarne pod Sv. Rokom ter ob pomoči dobavitelja podjetja Farmadent d.o.o. in sicer za
krajane Krajevne skupnost Loka. Defibrilator je lahko je postavljen v prostorih Trubarjevega
doma v Loki, apelira pa še na pomoč pri nabavi defibrilatorja za krajane Krajevne skupnosti
Šentjanž.
Alojz Zalašček:
1. Starši, otroci, učitelji in ravnateljica Osnovne šole Boštanj niso zadovoljni z
organizacijo časa šolskih prevozov. Zanima ga ali lahko Občina Sevnica prilagodi
prevoze njihovim željam.
2. Po izgradnji akumulacijskega bazena za hidroelektrarno Blanca, se v krajevni
skupnosti Boštanj večkrat pojavljajo neurja s točo. V razmislek predlaga postavitev
sistema zaščite pred točo.
Zvonko Tuhtar:
Predlaga, da Občina Sevnica na Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji posreduje
predlog, da naj na avtocesti iz smeri Ljubljana-Trebnje, na izvozu Trebnje-zahod postavi
smerokaz za Sevnico, saj je pot iz označenega izvoza daljša.
Rok Petančič:
1. Predlaga, da se v sklopu prostorskih ureditev, katere načrtuje Občina Sevnica,
poskrbi za ureditev prostorov za shranjevanje opreme, ki jo pri svojem delu
potrebujejo različna društva in zavodi.
2. Krajani Glavnega trga v Sevnici sprašujejo, zakaj so bile odstranjene ulične svetilke
ter kdaj bodo nameščene nazaj.
3. Zanima ga vsebina pogodbe za izvajanje šolskih prevozov, vključno s ceno.
Jožef Roštohar:
Po zaključku gradnje širokopasovnega omrežja predlaga preplastitev dela ceste PoklekSelce in preplastitev državne ceste Dolnje Brezovo-Blanca.
Rado Kostrevc:
1. Povpraša, če držijo informacije, da Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica izplačuje
sejnine članom sveta za udeležbo na sejah, navkljub varčevalnim ukrepom Vlade
Republike Slovenije in njihovim priporočilnim dopisom.
2. Zanima ga dinamika izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v mirenski
dolini v prihajajočem obdobju.
3. Predlaga previdnost pri odločitvah, vezanih na dvig cene komunalnih storitev, saj po
njegovih informacijah, nekateri poslovni subjekti v eni izmed večjih sosednjih občin,
zaradi zakonskih določil plačujejo storitve bistveno dražje.
4. Predlaga celostni pristop pri ureditvi parkirišča in zemljišča pri stari šoli v Krmelju ter
dovoza iz glavne ceste.
5. Pri načrtovani izgradnji pločnikov v Gabrijelah predlaga celovito ureditev pobočja pod
cerkvijo sv. Lenarta.
Stanislav Erman:
Ne glede na nasprotovanje krajanke predlaga, da ostane ekološki otok v Podborštu, ki je
zgledno urejen, na sedanji lokaciji.
Hermina Šantej:
Predlaga zarisanje talnih označb za avtobusna postajališča na državni cesti Breg-RačicaLoka, kjer otroci vstopajo in izstopajo iz šolskih avtobusov.
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Janez Podlesnik:
1. Predlaga spremembo organizacije šolskih prevozov za Zabukovje zaradi dolge
odsotnosti otrok od doma.
2. Kot predsednik občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
zahvali prostovoljcem, gasilcem in Policijski postaji Sevnica za sodelovanje pri
aktivnostih, vezanih na varen pričetek šolskega leta.
3. Pohvali prisotnost policistov na parkirnih mestih ob pogrebu v Zabukovju, zaradi
zaščite lastnine ter predlaga, da naj to postane praksa.
4. Opozori na nestrokovno čiščenje muld v sklopu vzdrževanja cest, saj deževje
neprimerno odstranjen pesek ponovno nanese v mulde.
Vincenc Sitar:
Zahvali se podjetju Gradnje d.o.o. za opravljeno sanacijo ceste Tržišče-Jeperjek. V okviru
rednega vzdrževanja predlaga sanacijo treh udarnih jam v Zgornjih Vodalah, postavitev nove
prometne signalizacije na tej cesti ter čiščenje prepustov zaradi odvodnjavanja ceste.
Ad 19
Razno
Župan:
- naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma 23. oktobra 2013,
- opozori na teden mobilnosti od 16. do 22. septembra 2013,
- povabi na proslavo na Okroglice (22.9.2013) ter na otvoritev vodovoda Lisca, z vajo
Civilne zaščite (28.9.2013).

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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