OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2014
Datum: 8.4.2014

ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 26.3.2014, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Božidar Groboljšek, Jože Imperl,
Janoš Janc, Rado Kostevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž Lisec, 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, strokovna sodelavka splošne službe
Prisotni poročevalci:
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 3., 4. in 15. t.d.r.
- Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, k 5. t.d.r.
- Martin Bratanič, vršilec dolžnosti direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje, k 6.
t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 7. in 16. t.d.r.
- Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, k 8. t.d.r.
Prisotne predstavnice javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članici in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 27. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 27. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 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 obravnavajo 11. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica, 12. točka dnevnega
reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica ter 13. točka
dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki
na območju Občine Sevnica. Osma točka dnevnega reda - Predlog soglasja k Spremembam
in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Sevnica se zaradi trenutne zadržanosti
poročevalke prestavi in postane 16. točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
*Pride Štefan Teraž (prisotnih 19).
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 20).
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 11. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica, 12. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica ter 13. točka
dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z
odpadki na območju Občine Sevnica. 8 točka dnevnega reda - Predlog soglasja k
Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Sevnica se prestavi in
postane 16. točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 27. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje občinskega sveta, z dne
29.1.2014
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2013
4. Letni program dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2014
5. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za
leto 2013
6. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2013
7. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2014
8. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – prva obravnava
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9. Predlog Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica – druga obravnava
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica – skrajšani
postopek
12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
13. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na
javno kanalizacijo v Občini Sevnica
14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013
15. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
a) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – oskrba s pitno vodo
b) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
c) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
d) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – ravnanje z odpadki
16. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Sevnica
17. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
18. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
19. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
20. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
21. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
22. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
23. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje občinskega sveta,
z dne 29.1.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
*Pride Jožef Roštohar (prisotnih 21).
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 26. redne seje občinskega sveta z dne,
29.1.2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam. Sprejeti akti so bili posredovani v objavo v Uradni list RS. Predloženi so odgovori
na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 26. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 26. redne seje občinskega sveta
z dne, 29.1.2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2013
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
Nadzorni odbor je sprejel program dela in zadolžitev za leto 2013, s katerim je opravljal
naloge po vsebinskih sklopih, tako kot jih predvideva Poslovnik Nadzornega odbora Občine
Sevnica. Člani so spremljali proračunsko poslovanje in sledili vsem obravnavam, ki so
vezane na Odloke o rebalansu proračuna ter zaključnega računa. V letnem planu dela za
leto 2013 si je nadzorni odbor zadal, da pregleda poslovanje Krajevne skupnosti Krmelj za
leto 2012, in sicer v delu, ki se nanaša na ugotovitev namenske porabe proračunskih
sredstev Občine Sevnica. Nadzorni odbor je ugotovil, da Krajevna skupnost Krmelj
gospodarno uporablja načrtovana namenska sredstva ter ugotovil, da manjše kršitve
pozitivnih pravnih predpisov niso povzročile škode oziroma nenamenske porabe
proračunskih sredstev. Pri poslovanju krajevne skupnosti so se pokazale nekatere formalne
in vsebinske napake v postopkih, katere bo potrebno odpraviti. Nadzorni odbor je na podlagi
opravljenega nadzora podal tudi priporočila oziroma predloge za odpravo nepravilnosti.
V prvi in drugi polovici leta 2013 je bil opravljen tudi nadzor nad razpolaganjem z
nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Sevnica ter nakupi zemljišč. Nadzorni odbor
je ugotovil, da je organizacija in način dela pridobivanja in razpolaganja z občinskim
nepremičnim premoženjem pravilno, transparentno in zakonito.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Letni program dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
V skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Sevnica bo nadzorni odbor opravil
obvezni nadzor nad morebitnimi rebalansi proračuna za leto 2014 ter zaključnim računom
proračuna Občine Sevnica za leto 2013, nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem ter nad nakupi zemljišč v prvem polletju leta 2014 ter nad drugimi
zadevami, za katere se bo odločil nadzorni odbor na podlagi predloga občinskega sveta,
župana ali drugih predlagateljev. Nadzorni odbor bo opravil nadzor nad poslovanjem
Krajevne skupnosti Šentjanž.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim programom dela nadzornega odbora.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Letnim programom dela in nadzora
odbora Občine Sevnica za leto 2014.

Nadzornega

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podala Zvone Košmerl in Martin Cerjak, vodja MI-SPO:
Naloge občinskega redarstva sta v letu 2013 opravljala dva redarja, ki sta v občini Sevnica v
povprečju prisotna približno po šest ur tedensko, ponavadi dva ali tri dni v tednu, v različnih
terminih. Splošna ugotovitev je, da je s pričetkom delovanja redarstva manj nadzora policije
na področjih, za katera je pristojno tudi redarstvo, zlasti na področjih mirujočega prometa.
Poleg tega sta redarja opravljala nadzor s preventivnimi obhodi rekreacijskih in drugih javnih
površin. V Občini Sevnica opravljata redarstvo in inšpekcija zlasti nadzor nad lastniki psov in
nad ločevanjem ter odlaganjem odpadkov tudi v terminih, ko je pričakovati na podlagi prijav
največ kršitev, in sicer v jutranjem času, med 6. in 9. uro ter v popoldanskem času, med 15.
in 18. uro. Lastniki psov so bili opozorjeni na dolžnost čiščenja iztrebkov psov in na določbe
o vodenju psov na povodcih oziroma o prepovedi vodenja živali na otroška igrišča. Redarja
sta sodelovala tudi pri nadzorih črnih odlagališč odpadkov in pri ugotavljanju neustreznega
odlaganja odpadkov v Občini Sevnica. Na podlagi opravljene razprave na prejšnji seji
občinskega sveta, je bil opravljen poostren nadzor parkiranje pred Zdravstvenim domom
Sevnica, kjer je bilo ugotovljeno, da veliko parkirnih mest zasedajo zaposleni, smiselno bi
bilo tudi na tem parkirišču urediti modro cono za parkiranje. SPO vodi kar nekaj postopkov v
zvezi z onesnaženjem cest po delu na poljih ter uničevanjem cest s težkimi tovornjaki. V
Sevnici se pojavljajo skupine Romov, katere je organ tudi kaznoval, a kazni ne more izterjati,
ker zakonsko izvršba na socialne transferje ni dovoljena.
*Pride Jože Županc (prisotnih 22).
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Martin Cerjak, župan, Rok Petančič, Jožef Žnidarič,
Janez Podlesnik, Alojz Zalašček.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj se je število obravnavanih zadev na področju odpadkov
iz 11 v letu 2012 zmanjšalo na 3 v letu 2013. Podano je bilo pojasnilo, da so to postopki, kjer
obravnavajo predvsem Rome. Ker so to zelo dolgotrajni postopki zaradi zakonske
neizterljivosti iz socialnih transferjev, skupaj s policisti takšne prekrškarje raje preganjajo,
zato tudi nižje število zabeleženih obravnavanih zadev. Podano je bilo mnenje, da bi se
morala redarja za enak prekršek za vse prekrškarje odločiti za enak ukrep-opomin ali globa
ter da se naj sproti usklajujejo občinski odloki z zakonodajo. Na parkirišču za HTC-jem je
potrebno uvesti ukrepe nad vozniki, ki parkirajo na vmesnih poteh med parkiriščema ter
povečati nadzor nad lastniki psov izven centra mesta. Razprava je tekla tudi o sledljivosti
zadev, ki jih SPO preda v reševanje drugim organom.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2013
Uvodno obrazložitev so podali: župan; Martin Bratanič, vršilec dolžnosti direktorja
Regionalne razvojne agencije Posavje; Drago Krošelj, predsednik Odbora za gospodarstvo;
Božidar Beci, predsednik Odbora za kmetijstvo:
Povzeto po gradivu je bilo podano poročilo o delovanju in poslovanju agencije v preteklem
letu, ki se je zaključilo pozitivno. Letni cilji agencije se delijo na dve glavni področji delovanja
in sicer na izvajanje nalog v javnem interesu in izvajanje nalog na tržnem delu poslovanja.
Pri izvajanju nalog v javnem interesu so delovali na petih temeljnih področjih: gospodarstvo;
turizem; človeški viri; infrastruktura, okolje in prostor ter podeželje. Na tržnem delu
poslovanja v letu 2013 pa je agencija sodelovala s prispevki na različnih delavnicah,
pripravljala strokovne podlage, organizirala in izvedla delavnice, skladno z zahtevami
naročnikov.
Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo sta se seznanila s poročilom in ga posredujeta v
seznanitev občinskemu svetu.
*Pride Tomaž Lisec (prisotnih 23).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Jožef Žnidarič in Martin Bratanič.
Povzetek razprave:
Svetnika so zanimale aktivnosti v zvezi s projektom S kolesom ob Savi in Krki. Podan je bil
odgovor, da je projekt uvrščen v državni načrt razvojnih projektov. Izvedba projekta je na
strani države, lokalne skupnosti prispevajo ideje.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije
Posavje za leto 2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Podjetje načrtuje za leto 2014 3,5 mio EUR čistih prihodkov od prodaje in poslovni izid v
višini 11.305 EUR, ki pa ni rezultat visokih cen javnih storitev, ampak dejavnosti na trgu,
predvsem s projektoma Rehabilitacija vodovodnih sistemov in Izgradnja čistilne naprave
Orehovo. Direktor je podal obrazložitve o izvajanju javnih služb, ki jih izvajajo v okviru
gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo; zbiranje, prevoz in obdelava komunalnih
odpadkov; odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; pogrebne storitve;
urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem; urejanje in
čiščenje javnih površin.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poslovnega načrta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za
leto 2014.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali Alenka Mirt, župan in Zvone Košmerl:
Oktobra 2013 je Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve opravila
pregled usklajenosti Statuta Občine Sevnica z zakonodajo in ugotovila določene
pomanjkljivosti oziroma neusklajenosti, zato se iz statuta izločijo nekatere vsebine, ki jih
ureja zakonodaja in gre za nepotrebno podvajanje. Zaradi uskladitve z zakonodajo se
spreminja tudi lastništvo premoženja krajevnih skupnosti, ki se prenese na občino, krajevne
skupnosti pa z njim upravljajo oziroma ga uporabljajo. Prav tako se s predlaganimi
spremembami in dopolnitvami statuta v skladu z izraženo voljo prebivalcev Dolnjega
Brezovega na referendumu dne 11.11.2012 ustanavlja nova Krajevna skupnost Dolnje
Brezovo in obsega naselje Dolnje Brezovo, ki se izloči iz Krajevne skupnosti Blanca. Nova
krajevna skupnost bo začela delovati po izvedenih rednih volitvah v svete krajevnih
skupnosti, do izteka mandata Krajevne skupnosti Blanca pa le-ta deluje na celotnem
območju, vključno z naseljem Dolnje Brezovo.
Župan pove, da je med sejo do njega na mizo prispel predlog svetnika Jožefa Roštoharja o
umiku točke iz dnevnega reda. Predlagal je še črtanje celotnega predloga v 1. členu
predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica (ustanovitev nove Krajevne
skupnosti Dolnje Brezovo). Na podlagi poslovnika je predlagal, da se naj izvede tajno
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glasovanje, o predlogu se naj glasuje pred glasovanjem, o sprejemu predlogov in stališč v
zvezi s predlogom statuta kot celote.
Na predlog je bilo dano pojasnilo strokovnih služb, da je po Poslovniku Občinskega sveta
Občine Sevnica možno predlagati umik točke dnevnega reda z dnevnega reda, vendar do
glasovanja o dnevnem redu. Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni
predlagatelj točke, mora svet o tem razpravljati in glasovati, vendar v času odločanja o
dnevnem redu. Občinski svet ne more odločati o zadevi, če članom ni bilo predloženo
gradivo. Umik točke je bil zamujen, saj je bil predložen samo županu na klop po že
opravljenem glasovanju in sprejetju dnevnega reda seje.
Glede predloga o črtanju 1. člena predlaganih sprememb statuta, je bilo podano pojasnilo, da
gre za ustanovitev nove krajevne skupnosti, za ustanovitev katere je bil postopek izpeljan na
podlagi Statuta Občine Sevnica, ki pravi, da krajevno skupnost ustanovi, ukine ali spremeni
njihovo območje občinski svet s spremembo statuta, po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o
imenu in območju. Volja se ugotovi na referendumu, ki je bil izveden, volja po ustanovitvi je
bila izražena.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Zvonko Tuhtar, Jožef Roštohar, župan, Tomaž Lisec, Alenka Mirt,
Zvone Košmerl.
Povzetek razprave:
Svetnik Roštohar pove, da je bistvo njegovega predloga o umiku točke z dnevnega reda
predvsem v nestrinjanju s tem, da se premoženje krajevnih skupnosti prenese na občino.
Dano je bilo pojasnilo, da gre za premoženje občine, ki pa ga uporabljajo in upravljajo
krajevne skupnosti. V nadaljevanju je razprava tekla predvsem o spremembah statuta, ki se
nanašajo na delovanje in pristojnosti nadzornega odbora občine, ki so posledica usmeritev
Službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve ter uskladitev z
zakonodajo, ki predvideva, da se na lokalnem nivoju izvršna in nadzorna funkcija ločita.
Župan: Predlaga sprejem treh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen, da je bil predlog svetnika Jožefa Roštoharja za umik z
dnevnega reda točke, Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – prva
obravnava, predlagan prepozno, saj je bil vročen predsedujočemu seje po že
opravljenem glasovanju in sprejetju dnevnega reda seje.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Predlog Odloka o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Gregor Simončič, predsednik Odbora za
varstvo in urejanje okolja:
V prvi obravnavi odloka so bili podani predlogi, nekateri so se pri pripravi odloka za drugo
obravnavo odloka upoštevali:
- v obdobju od 1. novembra do 28. februarja se naj odstrani celoten rastlinjak, skupaj z
ogrodjem – upoštevano v 4. členu,
- vsi objekti in oprema na vrtičku naj bodo enotni – upoštevano v 4. členu,
- v odlok naj se doda določba, da bi zakupne pogodbe lahko neposredno sklepali tudi
upravljavci območij, ki so v lasti Občine Sevnica – ni upoštevano,
- lopa ima lahko več kot eno okno – upoštevano v 4. členu,
- prouči naj se možnost zalivanja iz javnega vodovoda – ni upoštevano.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jožef Žnidarič, Ivan Orešnik, Jože Imperl, Rok Petančič, župan,
Roman Perčič, Božidar Beci, Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
V razpravi so bile podane pobude, da je potrebno kontrolirati, da ne bodo kompostniki večji
od lop, da se naj izgled lop poenoti ter da naj se ne dovoli nasaditev žive meje okoli vrtičkov,
ker se v njih lahko zadržuje bolezen, ki bo prehajala na zasajene vrtnine. Podan je bil še
predlog za ureditev vrtičkov na kamniti škarpi pri Sparu.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Alenka Mirt in Janez Podlesnik,
predsednik Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo.
Zakon o varstvu okolja in Zakon o gospodarskih javnih službah določata in nalagata lokalnim
skupnostim, da za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, v kar spada tudi
vodooskrba, organizirajo izvajanje javne službe o oskrbi s pitno vodo, pripravijo in sprejmejo
vse splošne akte, ki so potrebni za učinkovito urejanje tega področja na lokalni ravni. Vlada
Republike Slovenije je izdala novo Uredbo o oskrbi s pitno vodo, ki je nadomestila do tedaj
veljavni Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, v veljavo pa je stopila tudi nova Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, ki je nadomestila do takrat veljavni Pravilnik o metodologiji cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Na podlagi spremenjene zakonodaje je bil pripravljen predlog sprememb in dopolnitev
Odloka o oskrbi s pitno vodo, ki vsebuje odpravo manjših neskladij opredelitve pojmov,
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nedvoumne navedbe kdo je uporabnik in plačnik storitev javne službe, vključitev nove uredbe
o oskrbi s pitno vodo in njenih ključnih določb v zvezi z izvajanjem javne službe, nove
določitve območij vodooskrbe in podrobno navedbo obsega storitev javne službe. Glede na
novo uredbo o metodologiji cen se v spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo navaja vire
financiranja javne službe z opredelitvijo pojmov: omrežnina, vodarina in subvencija cene
javne storitve. Sprememba je tudi, da je vzdrževanje vodovodnih priključkov del izvajanja
javne službe in se krije iz omrežnine.
Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo je obravnaval predlog odloka in prelaga občinskemu
svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl, Alenka Mirt, župan, Roman Perčič, Jožef Žnidarič,
Alojz Zalašček, Rado Kostrevc in Božidar Beci.
Povzetek razprave:
Opozorjeno je bilo na napako v 9. členu predlaganega odloka, v 2. odstavku, v prvi in drugi
alineji, mora biti beseda »večstanovanjski« zapisana narazen, kot »več stanovanjski«.
Razprava je tekla o zakonskem roku, ki določa prenos obstoječih javnih vodovodov v last
Občine in upravljanje Komunale do 31.12.2015; o pristojnosti izdajanja dovoljenj za priklope
novim uporabnikom na vaških vodovodih; o podeljevanju in nosilcih vodne pravice ter o
izvajanju investicij na vodovodnem omrežju.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v 9. členu predlaganega odloka, v 2. odstavku, v
prvi in drugi alineji, beseda »večstanovanjski« zapiše narazen, kot »več stanovanjski«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 2 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Janez Podlesnik, predsednik Odbora za
vodooskrbo in kanalizacijo:
Predlog odloka, ki je nastal zaradi prilagoditve veljavni zakonodaji, vsebuje opredelitev
pojmov po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: MEDO) in drugih predpisih s
področja odpadnih voda, natančno definira kdo je uporabnik in plačnik storitev javne službe,
vključitev nove uredbe o odpadnih vodah in njenih ključnih določb v zvezi z izvajanjem javne
službe, natančno opredelitev obveznih in posebnih storitev javne službe ter določanje enot
količin in način obračuna stroškov storitev javne službe. Glede na novo uredbo o metodologiji
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cen se v spremembi odloka o odpadnih vodah navaja vire financiranja javne službe z
opredelitvijo pojmov: omrežnina, stroški izvajanja storitev in subvencija cene javne storitve.
Sprememba je tudi, da se za izvajanje javne službe sklene z izvajalcem javne službe kot
upravljavcem pogodba o upravljanju in najemu, s katero se določi upravljanje, vrednost in
obseg javne infrastrukture.
Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo je obravnaval predlog odloka ter predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič, Alenka Mirt in Jože Županc, predsednik
Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Sprememba odloka izhaja iz obveznosti izpolnitve zahtev sprejete Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki mora
biti uveljavljena najkasneje do 1.4.2014. Gre za spremembo odloka, ki pomeni zgolj
terminološko uskladitev zaradi sprememb zakonodaje. Usklajuje se terminologija ravnanja z
odpadki skladno z MEDO, s katero odlok zajema zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov.
Med subjekte ravnanja z odpadki se dodaja uporabnike in plačnike storitev javnih služb, kot
lastnike ali solastnike vseh objektov v katerih nastajajo odpadki in iz katerih se vrši javna
služba. Opredeljeno je tudi ravnanje z odpadki in plačilo storitev za organizatorje vseh vrst
javnih prireditev in ravnanje z odpadki iz javnih površin in črnih odlagališč. Črtane so
neposredne opredelitve oprostitev, ostaja pa splošna določba glede oprostitve, ki velja za
občane Občine Sevnica, ki imajo stalno bivališče prijavljeno v Občini Sevnica, vendar se
začasno prijavijo na bivališču v drugi občini in to dokažejo z ustrezno verodostojno listino. Z
začasno odselitvijo na drug naslov (druga občina) se vir nastanka odpadkov povzročitelja
dejansko obravnava tam kjer nastaja. Spreminja se opredelitev izvajalcev javnih služb
zbiranja, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostanka predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Sevnica. Odlok vsebuje nova določila pri ravnanju z odpadki, način zbiranja, frekvence
odvozov posameznih odpadkov, Zbirni center za odpadke. Sprememba vključuje tudi
obveznost oblikovanja cen skladno z veljavno Uredbo o metodologiji, način sprejemanja in
potrjevanja ter objavo cen storitev; obveznost občine v zvezi z danimi nadomestili javnim
podjetjem za kritje razlik med potrjeno ceno in zaračunano ceno storitev gospodarske javne
službe; minimalni obračunski volumen zabojnika v gospodinjstvih vezano na število odvozov
na mesec.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog odloka ter ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi sodelujejo: Jože Imperl, župan, Mitja Udovč, Alojz Zalašček.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so razpravljali predvsem o minimalnem obračunskem volumnu zabojnika v
gospodinjstvih, vezano na število odvozov na mesec, glede na število uporabnikov ter o tem,
da bi bilo smotrno tehtati zabojnike, da bi uporabniki plačevali stroške od dejanske količine
odloženih odpadkov, vendar se še nikjer v Sloveniji ne izvaja tak način obračunavanja.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z
odpadki na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na
javno kanalizacijo v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Janez Podlesnik, predsednik Odbora za
vodooskrbo in kanalizacijo:
S sprejeto Novelacijo Študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju
Občine Sevnica, se vsled ekonomske upravičenosti ugotavlja, da se v poselitvenih območij
aglomeracij, ki naj bi jih pokrivale javne kanalizacije, nekateri objekti ne bodo mogli priključiti
na javno kanalizacijo, ker se gradnja le te ne bo realizirala. Zato morajo lastniki za
upravičenost dodelitve nepovratnih sredstev k vlogi za sofinanciranje nakupa in vgradnje
male čistilne naprave priložiti tudi mnenje izvajalca javne službe, JP Komunala d.o.o.
Sevnica. Iz navedenih razlogov je pripravljen predlog spremembe in dopolnitve pravilnika o
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica. Črtan je pogoj stalnega bivališča, popravljen je še manjkajoči
namen za kanalizacijske priključke, ki je v drugih členih naveden. V 6. člen je vključen
dodatni pogoj in sicer mnenje izvajalca javne službe, podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za
individualno reševanje odpadnih voda z malo čistilno napravo znotraj aglomeracij glede na
lokacijo.
Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo je obravnaval predlog pravilnika in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme.
*Ob 17.50 odide Hermina Šantej in se ne vrne več (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predlaganega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
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malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov
na javno kanalizacijo v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl; mag. Vlasta Marn; Andrej Štricelj,
predsednik nadzornega odbora ter predsedniki delovnih teles (Ivan Orešnik, Jožef Žnidarič,
Tomaž Lisec, Breda Drenek Sotošek, Drago Krošelj, Rado Kostrevc, Gregor Simončič,
Janez Podlesnik, Božidar Beci, Jože Županc in Janez Kukec):
Uvodničarji so podrobno po gradivu predstavili posamezna poglavja ter metodologijo
predloženega zaključnega računa. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in
realno proračunsko načrtovanje minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot
investicijskega dela. Načrtovani cilji so bili doseženi v celoti, kljub precejšnjim pretresom na
državnih tako gospodarskih kot finančnih sektorjih. Stabilnost zaključnega računa občine je
temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.
Nadzorni odbor Občine Sevnica se je podrobno seznanil z zaključnim računom in ugotovil,
da realno prikazuje predvidene in realizirane prihodke in odhodke oziroma prejemke in
izdatke iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja. Odbor meni, da je zaključni račun sestavljen transparentno ter v skladu z
navodili in predpisi. Posamezna delovna telesa so obravnavala zaključni račun in predlagajo
občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Tomaž Lisec in Zvone Košmerl.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimala razlika pri prihodkih iz državnega proračuna med rebalansom B in
zaključnim računom, v višini 200.000. Podan je bil analitični odgovor po posameznih
projektih oziroma postavkah (Osnovna šola Tržišče, vzdrževanje gozdnih poti,
AEROSANUS, Posavska špajza, gradnja širokopasovnih omrežij, sanacijski programi za
odpravo posledic neurja)
Župan: Predlaga sprejem predloženega Zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za
leto 2013.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
a) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – oskrba s pitno vodo
b) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
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c) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
d) Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – ravnanje z odpadki
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl; Mitja Udovč, direktor JP Komunala
d.o.o. Sevnica; Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo;
Janez Podlesnik; predsednik Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo:
Uskladitve cen so posledica sprememb državne zakonodaje, predvsem uveljavitve Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (MEDO). Ta uredba je s 1. januarjem 2013 nadomestila dotlej veljavni pravilnik
o metodologiji cen storitev iz leta 2009, ki je lokalnim skupnostim dopuščal neomejena
povišanja cen, zato so bile te zaradi nekaterih primerov enormnih povišanj vse do
spremembe nove uredbe zamrznjene. Uredba je lokalne skupnosti obvezala, da morajo
izvajalci gospodarskih javnih služb najkasneje do 1. aprila 2014 oblikovati cene po novi
metodologiji ter za vsako od javnih služb posebej pripraviti elaborate o oblikovanju cen.
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je kot izvajalec gospodarskih javnih služb elaborate
z natančnimi merili za oblikovanje cen komunalnih storitev pripravilo skupaj s strokovnimi
službami Občine Sevnica. Po določilih Uredbe MEDO, ki pristojnost sprejemanja cen v celoti
prenaša na lokalno skupnost, so bili elaborati posredovani v potrditev občinskemu svetu,
najvišjemu organu odločanja. Izhodišča za pripravo korekcije cen v letu 2014 temeljijo na
zadnjih postavkah poslovnega načrta za leto 2014. Po tem sistemu se bodo cene v
elaboratih odslej oblikovale vsako leto. Osnovno izhodišče za pripravo usklajenih cen je bilo
čim manjše poseganje v dosedanje cene storitev, ob sočasnem upoštevanju zahtev
zakonodaje.
Cena storitve oskrbe z vodo se v občini Sevnica ni spremenila vse od leta 2006. Na podlagi
uredbe MEDO bo nova zaračunana cena za leto 2014 na položnici seštevek vodarine, to je
obračun mesečne porabe vode, ki za vse uporabnike znaša 0,5985 evra/m3 vode, ter
omrežnine, vezane na velikost priključne cevi. Uskladitev cen je v glavnem vezana na
korekcije pri omrežnini zaradi intenzivnih vlaganj Občine Sevnica v vodovodne sisteme,
katerih skupna vrednost se je v zadnjih letih zvišala iz 6 na 27 milijonov evrov, temu primerno
pa je bistveno višja tudi cena najema in vzdrževanja javne infrastrukture. Občina Sevnica bo
za nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva iz proračuna subvencionirala ceno omrežnine v
višini 50 % najemnine, zato se končna cena voda ne bo bistveno spremenila.
Cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se spreminja prvič po letu
2008. Sestavljena je iz seštevka izvajanja storitve odpadnih voda, kar je vezano na porabo
vode v višini 0,3462 evra/m3, ter fiksnega stroška omrežnine, vezanega na velikost
vodomera. Občina Sevnica bo za nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva iz proračuna
subvencionirala ceno omrežnine v višini 75 % najemnine. Odvajanje padavinske vode se ne
zaračunava.
Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se spreminja prvič po uvedbi
v letu 2008. Prav tako je sestavljena iz omrežnine, vezane na velikost vodomera, in same
storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki znaša 0,52 evra/m3. Cena omrežnine se za
nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva zniža v višini 100 % najemnine zaradi cenovne
subvencije iz proračuna Občine Sevnica.
Ravnanje z odpadki je prav tako povezano z investicijskimi vlaganji in vrednostjo osnovnih
sredstev. Okoljska zakonodaja nalaga zahteve po ločenem zbiranju odpadkov. Strošek
predstavlja tudi njihova predelava in odlaganje, veliko je število ekoloških otokov,
uporabnikom je na voljo zbirni center, omogočen je odvoz kosovnih odpadkov na klic
uporabnikov. Kljub temu tudi v tem segmentu ne bo bistvenih korekcij cen in tako ostajajo na
primerljivi ravni. Uporabnikom se bodo storitve zaračunavale sorazmerno glede na
predpisano prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza.
Cena je seštevek storitev zbiranja komunalnih odpadkov, javne infrastrukture zbiranja,
obdelave in odlaganja ter tudi storitve zbiranja bioloških odpadkov.
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S posameznimi elaborati sta se seznanila tudi Odbor za vodooskrbo in kanalizacijo ter Odbor
za komunalno dejavnost in infrastrukturo ter jih predlagata občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Župan: Odpre skupno razpravo za vse predstavljene elaborate.
V razpravi sodelujejo :Jože Imperl, Štefan Teraž in župan.
Povzetek razprave:
Izraženo je bilo skupno mnenje, da gre za sprejemljivo korekcijo cen zaradi uskladitve z
obstoječo zakonodajo.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in predračunskih lastnih cen
oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja
komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter
ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Vladimira Tomšič in Jožef Žnidarič, predsednik
Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
Svet zavoda je že sprejel spremembe statuta, ki se nanašajo na razširitev dejavnosti doma in
sicer tako, da bi dom lahko izvajal tudi storitev socialnega varstva brez nastanitve za starejše
in invalidne osebe ter da bi se njihova dejavnost, upoštevajoč Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti, na novo razvrstila. V skladu z zakonodajo mora soglasje k
spremembam statuta podati ustanoviteljica, Občina Sevnica.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo se je seznanil s spremembami in dopolnitvami
statuta in predlaga občinskemu svetu, da nanje poda soglasje.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam statuta
Zdravstvenega doma Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega
doma Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 17
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet JZ KŠTM upravlja svet zavoda, ki ima 11 članov: šest predstavnikov ustanovitelja,
enega predstavnika delavcev zavoda in štiri predstavnike zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo
delavci neposredno. Štiri predstavnike zainteresirane javnosti imenujejo društva,
organizirana v področne zveze. Tako je Zveza kulturnih društev Sevnica imenovala Slavico
Ivačič iz Studenca, Turistična zveza Občine Sevnica Damjana Popelarja iz Mirne, Mladinski
svet Občine Sevnica Mojco Žganec Metelko iz Sevnice ter Športna zveza Sevnica Mira
Junteza iz Tržišča. Za predstavnico delavcev je bila izvoljena Alenka Kozorog iz Lukovca.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za
predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet zavoda imenuje Janeza Levstika iz
Mrtovca, Vincenca Kneza iz Šmarčne, mag. Aleksandra Mirta iz Boštanja ter Stanislavo
Žičkar iz Sevnice, Gregorja Koreneta iz Žigrskega vrha in Franca Sotoška iz Sevnice.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica imenoval:
- Janeza Levstika, Mrtovec 9a, Boštanj,
- Vincenca Kneza, Šmarčna 17, Boštanj,
- Stanislavo Žičkar, Cankarjeva ulica 7, Sevnica,
- Gregorja Koreneta, Žigrski vrh 32, Sevnica,
- mag. Aleksandra Mirta, Dolenji Boštanj 61a, Boštanj,
- Franca Sotoška, Drožanjska cesta 68, Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 25. redni seji, dne 27.11.2013, kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2014. Ker v načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene parcele, za katere je bila prodaja,
nakup ali 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.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2014:
Občina Sevnica v dogovoru z Osnovno šolo Blanca predvideva odkup kozolca – toplarja in
obračališča za avtobuse pri OŠ Blanca, kjer je bilo zemljiškoknjižno stanje še neurejeno. V
Tržišču je potrebno urediti odkup zemljišč za pločnike, ki so bili geodetsko že odmerjeni.
Prav tako je predviden še odkup dveh odsekov lokalnih cest.
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Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2014:
V načrt se vključijo parcele, ki so nastale v postopkih geodetske odmere cest in v naravi
predstavljajo zemljišče v zasebni rabi. Parcele se bodo prodale dejanskim uporabnikom
oziroma menjale za zemljišča, po katerih potekajo občinske ceste oziroma v enem primeru
funkcionalno zemljišče pri osnovni šoli. Občina Sevnica želi vzpodbuditi rabo objekta
nekdanje šole na Kalu pri Krmelju, ki že daljše obdobje ni v uporabi. Za objekt bomo
poskušali pridobiti ustreznega interesenta in objekt ponuditi v odkup.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Ivan Orešnik in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je izrazil mnenje, da je podana vrednost objekta šole na Kalu, glede na stanje
objekta, prevelika. Podan je bil odgovor, da je vrednost 109.898 EUR posplošena tržna
oziroma orientacijska vrednost nepremičnine. Občina ima na tem objektu namen vzpodbuditi
njegovo uporabo za oživitev družbenega dogajanja v kraju.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt:
V vseh petih primerih gre za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je kot metoda razpolaganja
predvidena neposredna pogodba.
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. 1015/13 in
1017/10, obe k.o. 1381 – Boštanj, parc. št. 1477/6, 1477/7 in 1477/8, vse k.o. 1362 –
Okroglice, parc. št. 1615/2, 1615/3 in 1615/4, vse k.o. 1388 – Pijavice, parc. št. 1468/2 in
1468/3, obe k.o. 1370 – Podvrh, parc. št. 1507/20 in 1507/22, obe k.o. 1379 – Sevnica ter
parc. št. 1642/5, k.o. 1373 – Žigrski Vrh ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 20
Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Zakon o davku na nepremičnine določa, da se davka na nepremičnine ne plačuje od
nepremičnin, ki so javno dobro. Zato je Občina Sevnica pristopila k pregledu in popisu
nepremičnin, ki dejansko predstavljajo javno dobro, nimajo pa še vpisane zaznambe
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. V skladu z določbami Zakona o graditvi
objektov so grajeno javno dobro zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na
namen njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona in na njih
zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. Zakon o graditvi objektov določa pogoje za
pridobitev statusa grajenega javnega dobra. Objekt oziroma del objekta, ki je po določbah
Zakona o graditvi objektov lahko grajeno javno dobro, pridobi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga
zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi. Nepremičnine, na katerih se v predlogu sklepa
predlaga pridobitev in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, predstavljajo v
naravi površine in prostore za športno dejavnost, igrišča, parkirišča ter pokopališča.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Janez Podlesnik, Alenka Mirt, Jože Imperl in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
V razpravi so bila podana vprašanja o posameznih nepremičninah iz seznama nepremičnin
iz sklepa ter o nepremičninah, ki jih razpravljavci niso zasledili v seznamu.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
V zvezi z odgovorom o sanaciji dveh mostov z omejeno nosilnostjo na območju Občine
Sevnica svetnika zanima, če so bile v času od njegovega vprašanja do posredovanega
odgovora, na projektu izvajane kakšne aktivnosti. Izražen je bil še komentar na odgovor
ELES-a o elektromagnetnem sevanju.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjo pripombo:
Tomaž Lisec:
V zvezi z odgovorom o sanaciji dveh mostov z omejeno nosilnostjo na območju
Občine Sevnica ga zanima, če so bile v času od njegovega vprašanja do
posredovanega odgovora, na projektu izvajane kakšne aktivnosti.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 22
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zvonko Tuhtar:
Predlaga postavitev ogledala na odcepu iz regionalne ceste proti zaselku Črete in proti Križu.
Jožef Žnidarič
Prebere anonimno pismo, naslovljeno nanj, v katerem je bilo posredovano mnenje, da bi
morala biti uporaba Kulturne dvorane Sevnica ter dvorane Alberta Felicijana na sevniškem
gradu, za društva in javne zavode brezplačna.
Jožef Roštohar (del vprašanj je bil podan v ustni obliki, del v pisni):
1. Meni, da sanacija vodotoka Blanščica ni bila izvedena dovolj kvalitetno in je ob
visokih vodah neprimerna, zato so brežine, ki so jih sanirali lansko leto, že
poškodovane. Predlaga, da se sanacija izvaja v dogovoru z Občino Sevnica, krajevno
skupnostjo in izvajalcem.
2. Predlaga, da se v program energetske sanacije objektov v javni rabi vključi tudi
energetska sanacija KD Blanca in drugih objektov po krajevni skupnosti. Zanima ga,
kdaj je možno pričakovati realizacijo oziroma izvedbo tega.
3. Poda pobudo, da se naj v okviru možnosti in plana pristopi k sanaciji cest: Krajna
Brda-Meke, Poklek-Selce, do odcepa Jesenovec, Blanca, Plastoform-Kladje. Za
naslednjo sezono se naj pripravi izvedba enotne zimske službe na območju občine
(za občinske in javne poti) in enoten nadzor dela in razdelitev občine na več sektorjev
Jože Županc:
Meni, da bi bilo potrebno za dostop do podjetij na Blanci s težkimi tovornjaki za promet
usposobiti obvoznico Blanca in predlaga pridobitev dovoljenja za uporabo ceste.
Janez Podlesnik:
Podal je vprašanje, kdaj bi se lahko krajani posameznih zaselkov v Krajevni skupnosti
Zabukovje priključili na nov vodovod Podskalica.
Breda Drenek Sotošek:
Zaradi nepreglednosti predlaga na križišču ulic Cesta na grad in Kvedrova cesta vzpostavitev
ustrezne preglednosti.
Janez Kukec:
1. Predlaga sanacije ceste od Malkovca do gostišča Deu proti Pavlovi vasi.
2. Predlaga postavitev poškodovane in odstranjene prometne signalizacije na otočku na
regionalni cesti na križišču v Tržišču pri trgovini Urban.
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Jože Imperl:
Zaradi slabega stanja državne ceste poda predlog za preplastitev ceste Breg-Jurklošter v
zaselku Lisce ter odcepu za Lisco.
Tomaž Lisec:
1. Želi, da se mu iz postavke dohodnina in prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
stavbnih zemljišč pripravi primerjalna tabela za obdobje 10 let.
2. V tabelarni obliki se mu naj posreduje za leto 2013, za kaj so bila porabljena sredstva
iz proračunskih postavk: splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in
transferji neprofitnim organizacijam.
Alojz Zalašček:
Pohvali ureditev grajskega vinograda, za v bodoče pa predlaga vezanje trt z naravnimi
materiali in ne s plastiko.
Ad 23
Razno
Župan napove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 23. aprila 2014.

Seja je bila zaključena ob 19.40. uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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