OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2014
Datum: 5.5.2014

ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 23.4.2014, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Stanislav Erman, Gorišek Jože, Božidar Groboljšek, Jože Imperl,
Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, 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:
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 3. t.d.r.
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 4. in 5. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 6. t.d.r.
- Aleš Janžovnik, Savaprojekt d.d. Krško, k 7. t.d.r.
- Špela Ložar, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., k 8. t.d.r.
- Blaž Malenšek, ESPRI d.o.o. Novo mesto, k 9. t.d.r.
Prisotne predstavnice javnih medijev:
Anja Kerin – Dolenjski list, Branka Dernovšek - Televizija Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članici in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 28. 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 22 članov sveta, tako 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 8. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica, 9. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska
Dolnje Brezovo«, 10. točka dnevnega reda - Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sevnica, 11. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o določitvi
volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica in 12. točka dnevnega reda
- Predlog Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na
območju Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
V razpravi sta sodelovala Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Tomaž Lisec v imenu svetniške skupine SDS predlaga, da se obravnava 8. točke dnevnega
reda obravnava po rednem postopku.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda, z upoštevanjem podanega predloga.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 9. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo«,
10. točka dnevnega reda - Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega
sveta Občine Sevnica, 11. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o določitvi volilnih
enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica in 12. točka dnevnega reda Predlog Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Sevnica.
Obravnava 8. točke dnevnega reda - Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Sevnica se iz predlagane skrajšane obravnave
prekvalificira v prvo obravnavo.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta, z dne
26.3.2014
3. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2013
4. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2013
5. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za 2014
6. Poročilo o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
za leto 2013
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7. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine
Sevnica – prva obravnava
9. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo« - skrajšani postopek
10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine
Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na
območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
13. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Sevnica
14. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ravnanju z odpadki na območju
Občine Sevnica
15. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
16. Predloga mnenj o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Krmelj
17. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta,
z dne 26.3.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne,
26.3.2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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 27. redne seje.
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SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega sveta
z dne, 26.3.2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o.
Sevnica:
Direktor je podal obrazložitev o izvajanju javnih služb, ki jih izvajajo v okviru gospodarskih
javnih služb. Velik del aktivnosti podjetja je bil v letu 2013 namenjen tudi tržni dejavnosti, ki
predstavlja podporo obveznim službam, saj je bil, poleg več manjših ureditev, uspešno
izveden velik projekt gradnje vodovodnih sistemov na levem bregu Save.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Sitar, Mitja Udovč in župan.
Povzetek razprave:
Uporabniki, ki so priključeni na vodovod Nova gora opažajo, da voda vsebuje veliko
apnenca. Svetnika je zanimalo, ali podjetje izvaja kakšne aktivnosti, ki bi to vsebnost
zmanjšale. Podana je bila obrazložitev, da je voda na desnem bregu reke Save precej trda
oziroma vsebuje veliko apnenca, na kar vpliva tudi sama reka Sava, da pa podjetje skrbi za
to, da bi bilo le-tega čim manj. Razprava je tekla tudi o zakonsko določenem pritisku na
vodovodnem omrežju, da je vodovod primeren tudi za hidrantno omrežje.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 23).
Župan: Predlaga sprejem predloženega revidiranega letnega poročilo in sklep o bilančnem
dobičku podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica, v višini 78.375. EUR, ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz let 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 in 2012, v skupnem znesku 62.310 EUR ter čistega dobička leta 2013, v
znesku 16.065 EUR.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Po tem, ko se je Plinovod Sevnica v lanskem letu soočal z zaostreno tržno situacijo na
področju prodaje plina, je iz finančnih dokumentov razvidna dosežena finančna vzdržnost.
Podjetje za leto 2013 izkazuje čisti dobiček v višini 3.489 EUR. V primerjavi prihodkov in
stroškov poslovanja z letom 2012, je opazen zmanjšan indeks: indeks stroškov 55 % in
indeks prihodkov 57 %. Velik upad obeh postavk je posledica trgovskega dela poslovanja
podjetja in sicer občutno nižja nabavna in s tem tudi prodajna cena plina, ki ga dobavlja
podjetje, zmanjšana količina dobavljenega plina zaradi prehoda odjemalcev k drugemu
dobavitelju ter povprečna slaba poraba plina zaradi vremenskih pogojev. V letu 2013 je
podjetje distribuiralo 2 mio m3 plina 695 odjemalcem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Anton Krajnc, župan, Jožef Žnidarič, Ivan Orešnik in
Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o možnostih združitve podjetij JP Plinovod in JP Komunala d.o.o. Sevnica
ter o večjih prizadevanjih Plinovoda za pridobitev novih odjemalcev. Direktor je pojasnil, da
podjetje ni obvezna javna služba, zato si lahko vsak potrošnik izbere vrsto energenta in
dobavitelja, so pa vsi bloki v Sevnici priključeni na plin. Zaključek razprave je bil, da se
občinski svet na eni izmed prihodnjih sej seznani z možnostmi združitve omenjenih podjetij
oziroma tudi z nadaljnjim poslovanjem in strategijo razvoja JP Plinovod Sevnica.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da na eni izmed prihodnjih sej obravnava točko glede
možnosti povezovanja JP Komunala d.o.o. Sevnica in JP Plinovod Sevnica oziroma o
nadaljnjem poslovanju in strategiji razvoja JP Plinovod Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod
Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Podjetje opravlja dve energetski dejavnosti in sicer kot sistemski operater distribucijskega
omrežja (v nadaljevanju: SODO) ter kot dobavitelj zemeljskega dela, ki je trgovski del
dejavnosti. V letu 2014 podjetje planira pri dejavnosti SODO pozitivno poslovanje, prihodki
naj bi bili večji od stroškov za 7.560 EUR, pri trgovskem delu dejavnosti pa se pričakuje
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izgubo v višini 6.545 EUR. Iz planiranega skupnega finančnega rezultata podjetja za leto
2014 izhaja ostanek dohodka v višini 1.050 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Tomaž Lisec in Anton Krajnc.
Povzetek razprave:
Pred nedavnim je v veljavo stopil nov Energetski zakon. Svetnika je zanimalo, ali so v
podjetju naredili kakšno študijo o vplivu zakona na njihovo poslovanje. Podan je bil odgovor,
da zakon prinaša več nalog, več birokratizacije, neposredno na poslovanje podjetja pa ne bo
vplival.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poslovnim in finančnim načrtom podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica
za leto 2014.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poročilo o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
za leto 2013
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica:
Zavod je na vseh področjih, kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih, dosegel
pričakovane rezultate z izvajanjem rednih dejavnosti in jih tudi nadgradil, kot dober lastnik
korektno upravljal z javnimi objekti ter nudil tehnično pomoč in podporo društvom. V
upravljanje je zavod dobil tudi nov kombi. Direktorica je predstavila tudi posamezne projekte,
ki so bili izvedeni v preteklem letu.
Poročilo so obravnavali tudi Odbor za kulturo, Odbor za otroško varstvo in šolstvo, Odbor za
gospodarstvo ter Odbor za šport.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica za leto 2013.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 7
Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Gregor Simončič, predsednik Odbora
za varstvo in urejanje okolja:
Javna razgrnitev je potekala med 3.2. in 5.3.2014 in je bila namenjena seznanitvi javnosti z
načrtovanimi ureditvami.
OPPN je bil javno razgrnjen v prostorih Občine Sevnica in v prostorih Krajevne skupnosti
Sevnica. Javna obravnava je potekala 17.2.2014 v Kulturni dvorani Sevnica. V času javne
razgrnitve je imela zainteresirana javnost možnost podati predloge in pripombe na
razgrnjeno gradivo. Pripombe je bilo možno podati pisno kot zapis v knjigo pripomb in
predlogov na mestih javne razgrnitve ter ustno in pisno na javni obravnavi.
V času javne razgrnitve je bila v knjigo pripomb in predlogov na sedežu Krajevne skupnosti
Sevnica vpisana ena pripomba, dve pripombi pa sta bili vpisani v knjigo pripomb na Občini
Sevnica. Dve pripombi sta bili na Občino Sevnica posredovani po navadni pošti, ena
pripomba pa po elektronski pošti.
Na javni obravnavi so bila zastavljena nekatera vprašanja in podani komentarji v zvezi z
načrtovanimi ureditvami. Po zaključku javne razgrnitve je prispel še predlog JZ KŠTM
Sevnica o potrebi po zagotovitvi prostorskih možnosti za dozidavo skladišča za opremo in
rekvizite pri Športnem domu Sevnica in sicer, da se gradbena meja na zahodni strani
Športnega doma Sevnica prestavi za 6,0 metrov v smeri igrišč za tenis in s tem omogoči
dozidavo Športnega doma v okviru gradbenih mej, kar je sprejemljiv predlog.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval stališča do pripomb, se z njimi strinja in jih
potrjuje ter predlaga občinskemu svetu, da jih obravnava in sprejme ter s tem omogoči
nadaljevanje postopka priprave prostorskega akta.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predlaganih stališč do pripomb ter potrditev tudi upoštevanje
predloga JZ KŠTM Sevnica .
SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti. Upošteva se
tudi predlog, da se gradbena meja na zahodni strani Športnega doma Sevnica prestavi
za 6,0 metrov v smeri igrišč za tenis in s tem omogoči dozidavo Športnega doma
Sevnica v okviru gradbenih mej.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Sevnica – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Špela Ložar, Ljubljanski urbanistični
zavod d.d.:
Odlok opredeljuje program opremljanja in temelje za izračun komunalnega prispevka, ki
veljajo za celotno območje občine. Usmeritev Občine Sevnica je ohranitev dosedanjega
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sorazmernega izračuna prispevka, v odloku pa so med drugim predvidene olajšave za
gospodarsko gradnjo ter velike industrijske in kmetijske objekte. Program opremljanja
vsebuje obstoječo komunalno opremo, obračunska območja obstoječe komunalne opreme,
skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov
obstoječe komunalne opreme na enoto mere, merila za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo, podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
izračun komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačila
komunalnega prispevka, pogodbo o opremljanju, podrobnejši program opremljanja in
subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Ivan Orešnik, župan, Špela Ložar, Rado Kostrevc, Roman Perčič,
Jože Imperl, Drago Krošelj, Janez Podlesnik, Tomaž Lisec, Božidar Beci in Božidar
Groboljšek.
Povzetek razprave:
V splošni razpravi so bili podani številni predlogi, katere je možno združiti v naslednje
povzete predloge:
- jasno se naj določi višina oprostitev,
- predlaga se znižanje komunalnega prispevka za stanovanjske hiše,
- preuči se višina faktorja dejavnosti za zidanice,
- pojasni se, na osnovi česa so bili določeni faktorji dejavnosti,
- pripravi se primerjava višine komunalnega prispevka z drugimi občinami,
- predlaga se zmanjšanje ali ne zaračunavanje komunalnega prispevka.
Župan: Predlaga sprejem odloka v prvi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Sevnica ter v razpravi podal naslednje pripombe in
predloge, ki se naj upoštevajo pri predlogu odloka za drugo obravnavo:
- jasno se naj določi višina oprostitev,
- predlaga se znižanje komunalnega prispevka za stanovanjske hiše,
- preuči se višina faktorja dejavnosti za zidanice,
- pojasni se, na osnovi česa so bili določeni faktorji dejavnosti,
- pripravi se primerjava višine komunalnega prispevka z drugimi občinami,
- predlaga se zmanjšanje ali ne zaračunavanje komunalnega prispevka.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo« - prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Blaž Malenšek, Espri d.o.o. in Jože
Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Občina Sevnica skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Načrtom razvojnih
programov Občine Sevnica ureja in opremlja stavbna zemljišča na območju nove
stanovanjske pozidave Dolnje Brezovo. Večji del zemljišč v območju opremljanja je v lasti
Občine Sevnica, na katerih so s podrobnimi merili iz Občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica, z načrtom parcelacije in projektov gospodarske javne infrastrukture določene
gradbene parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. V območju je predvidena

8

gradnja 9 novih stanovanjskih hiš in dveh na sosednjih stavbnih zemljiščih, ki se bodo
priključile na novo zgrajeno komunalno infrastrukturo. Obenem pa bo novo kanalizacijsko
omrežje omogočilo priključitev tudi petih sosednjih obstoječih stanovanjskih objektov.
Zemljišča so skoraj v celoti že infrastrukturno opremljena, v večjem delu s sredstvi iz
občinskega proračuna, delno pa tudi s pomočjo nepovratnih sredstev Republike Slovenije.
Potrebno je še realizirati gradnjo dela kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in
zgornjega finalnega ustroja nove dovozne ceste. Skupni stroški za gradnjo nove komunalne
opreme znašajo 295.415,27 EUR, od tega je 88.709 EUR nepovratnih državnih sredstev,
strošek občinskega proračuna je 206.291 EUR. Predvideva se, da bo občina dobila
povrnjena sredstva v proračun s komunalnim prispevkom, v višini 97.000 EUR, tako da so
dejanski strošek proračuna sredstva, v višini 109.000 EUR. Merila za odmero komunalnega
prispevka so površina stavbnega zemljišča, neto tlorisna površina objekta, opremljenost
stavbnega zemljišča s komunalno opremo, namembnost objekta in izboljšanje stavbnega
zemljišča s komunalno opremo.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog odloka ter ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan je zaradi vsebinske navezave na prejšnjo točko dnevnega reda predlagal, da se
obravnava tudi te točke prekvalificira iz skrajšanega postopka v prvo obravnavo.
**Ob 17.30 uri odide Jože Imperl in se ne vrne več (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Štefan Teraž, Ivan Orešnik, Blaž Malenšek, Špela Ložar in župan.
Povzetek razprave:
Potekala je krajša razprava o izračunu komunalnega prispevka, katerega je pojasnil
predstavnik izdelovalca programa opremljanja stavbnih zemljišč.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava predloga Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje
Brezovo« iz skrajšanega postopka prekvalificira v prvo obravnavo.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo«.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Zvonko Tuhtar, predsednik Komisije za
pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta:
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Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Sevnica. Na osnovi sprejetih sprememb statuta in priporočil Službe za lokalno
samoupravo pri Ministrstvu za notranje zadeve je pripravljen predlog Sprememb in
dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, s katerim se odpravljajo
ugotovljene pomanjkljivosti. V luči racionalizacije in glede na dostopnost gradiv za seje
občinskega sveta na spletni strani občine, se oži krog prejemnikov gradiv v fizični obliki, ki so
zelo obsežna. Vabila in gradiva v fizični obliki v skladu s predlogom prejmejo samo člani
občinskega sveta, ostali prejemniki pa samo vabilo. Vabila in gradiva ne prejema več
predsednik nadzornega odbora, kar je v skladu s statusom občinskega sveta in nadzornega
odbora, ki sta medsebojno neodvisna. Vabilo se pošlje predsedniku nadzornega odbora le,
kadar je njegova navzočnost glede na dnevni red seje potrebna. Prav tako se vabil ne bi več
pošiljalo v vednost upravni enoti in izpostavi geodetske uprave, saj sta vabilo in gradivo
objavljena na spletni strani občine. Glede na to, da sta občinski svet in nadzorni odbor dva
medsebojno neodvisna in dopolnjujoča si organa, si en organ ne more podrejati drugega
organa, v tem primeru zahtevati udeležbo predstavnika nadzornega odbora na seji sveta,
zato se določba v celoti črta. Magnetogram je dobesedni prepis zvočnega zapisa, kar se v
praksi ni nikoli izvajalo, ampak se seje sveta zvočno snemajo, zvočni zapis pa hrani v arhivu.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta je obravnavala predlog
sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta, nanj nima pripomb in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta
Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet Občine Sevnica je v na 27. redni seji sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Sevnica, na podlagi katerih je bila ustanovljena nova Krajevna skupnost Dolnje
Brezovo, ki obsega naselje Dolnje Brezovo. S tem se število krajevnih skupnosti na območju
Občine Sevnica povečuje iz sedanjih 10 na 11. V skladu s Statutom Občine Sevnica bo
Krajevna skupnost Dolnje Brezovo 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. Sprejeta sprememba vpliva na
sestavo 1. volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica, kot jo ureja
sedanji Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica.
Predlagani Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica
povzema vsebino sedanjega odloka, pri čemer se v skladu z zgoraj navedenimi
spremembami, ki so nastale po sprejetju sedanjega odloka, na novo ureja naslednja
področja:
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•

•
•
•
•

območju 1. volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Sevnica se
poleg dosedanjih območij KS Blanca, KS Loka pri Zidanem Mostu, dela KS Sevnica
in KS Zabukovje, doda še območje nove KS Dolnje Brezovo, ki obsega naselje
Dolnje Brezovo;
območju Krajevne skupnosti Boštanj se doda del naselja Križišče (od hišne številke 1
do 3 ter od hišne številke 8 do 13);
območju Krajevne skupnosti Krmelj se dodajo naselje Brezje, naselje Hinjce in del
naselja Križišče (od hišne številke 4 do 7);
območju Krajevne skupnosti Šentjanž se doda naselje Kamenško;
izločajo se določbe o Krajevni skupnosti Bučka z naselji Bučka, Dolenje Radulje,
Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt, ki se je po
izločitvi iz Občine Sevnica priključila Občini Škocjan.

Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Tomaž Lisec in Alenka Mirt.
Povzetek razprave:
Svetnik je že pri tej točki dnevnega rega postavil svetniško vprašanje in sicer ga je zanimalo
število prebivalcev oziroma volivcev na lokalnih volitvah leta 1998 in leta 2014 (opomba:
vprašanje se zapiše pod točko dnevnega reda Vprašanja in pobude članov občinskega
sveta).
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega
sveta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo vpliva na število članov Sveta Krajevne
skupnosti Blanca ter število volilnih enot v katerih se volijo člani Sveta Krajevne skupnosti
Blanca.
Predlagani Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti na
območju Občine Sevnica povzema vsebino sedanjega odloka, pri čemer se spreminja
sledeče:
- za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Blanca se določijo štiri volilne enote
namesto sedanjih petih volilnih enot. Hkrati se zmanjša tudi število članov Sveta
krajevne skupnosti Blanca iz sedanjih deset na osem članov, kot posledica izločitve
naselja Dolnje Brezovo iz KS Blanca;
- za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se določi ena volilna
enota, ki obsega naselje Dolnje Brezovo;
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Splošni akt, ki je zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj svetu skupaj s spremembami in dopolnitvami splošnega akta
predloži v obliki uradnega prečiščenega besedila. V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta
Občine Sevnica mora predlagatelj uradnega prečiščenega besedila splošnega akta o
predlogu prečiščenega besedila splošnega akta pridobiti mnenje komisije za pripravo statuta
občine in poslovnika občinskega sveta. Predlog uradnega prečiščenega besedila splošnega
akta potrdi svet brez razprave.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta predlaga, da občinski
svet potrdi vse tri predloge uradnih prečiščenih besedil.
Župan: Predlaga potrditev uradnega prečiščenega besedila odloka.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o oskrbi s pitno voda na
območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o ravnanju z odpadki
na območju Občine Sevnica
Župan: Predlaga potrditev uradnega prečiščenega besedila odloka.
**Ob 18. uri odide Tomaž Lisec in se ne vrne več (prisotnih 21 svetnikov).
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ravnanju z odpadki na
območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 15
Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
Župan: Predlaga potrditev uradnega prečiščenega besedila odloka.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predloga mnenj o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Krmelj
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet Osnovne šole Krmelj je ustanoviteljico zaprosil za izdajo mnenja o dveh kandidatih za
ravnatelja Osnovne šole Krmelj, ki sta se prijavila na razpis ter izpolnjujeta zakonske in
razpisne pogoje in sicer sta to Gusta Mirt iz Krmelja ter Damir Marković iz Ljubljane.
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. Oba kandidata je komisija povabila tudi na osebno predstavitev. Na povabilo
komisije se je odzvala le kandidatka Gusta Mirt. Komisija je predlagala občinskemu svetu, da
poda pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Krmelj, Gusti Mirt. Komisija
je na podlagi predložene dokumentacije ugotovila, da kandidat Damir Marković izpolnjuje
razpisne pogoje. Kljub prejetemu potrdilu, da je bil kandidat pravočasno in pravilno vabljen,
se kandidat ni odzval povabilu na osebno predstavitev. Zato je komisija predlagala
občinskemu svetu, da sprejme sklep, da kandidat Damir Marković izpolnjuje razpisne pogoje
za ravnatelja ter da naj ne poda mnenja o kandidatu, ker je članom Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja neznan kandidat in se ni odzval na povabilo na osebno
predstavitev komisiji.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Rado Kostrevc, župan, Štefan Teraž, Ivan Orešnik in Božidar
Groboljšek.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da se naj obema kandidatoma poda pozitivno mnenje, s tem, da se da
pri imenovanju prednost kandidatki Gusti Mirt. Ostali razpravljavci so bili mnenja, da se
kandidatu Damirju Markoviću ne more izdati mnenja, da pa je s svojo neudeležbo na seji
mandatne komisije pokazal tudi svoj odnos do lokalnega okolja v katerem želi delati. Na
koncu razprave je prevladalo stališče, da se o kandidatki Gusti Mirt poda pozitivno mnenje, s
predlogom o prednosti pri imenovanju, o kandidatu Damirju Markoviću pa se mnenja ne
poda.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
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SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Gusti Mirt, stanujoči na naslovu
Krmelj 81, pošta Krmelj, za ravnateljico Osnovne šole Krmelj, kateri daje prednost pri
imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Krmelj.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da kandidat za ravnatelja Osnovne šole Krmelj, Damir
Marković, stanujoč na naslovu Petkova ulica 21, pošta Ljubljana-Črnuče, izpolnjuje
razpisne pogoje. Občinski svet ni podal mnenja o kandidatu, ker je članom Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja neznan kandidat in se ni odzval na
povabilo na osebno predstavitev komisiji.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
V obeh primerih, ena parcela je v Dolenjem Boštanju in druga na Planinski cesti, 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. 1018/11, k.o.
1381 – Boštanj in parc. št. 870/2, k.o. 1380 – Šmarje ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Odgovor na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi so sodelovali: Janez Podlesnik, župan in Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
Janez Podlesnik je povedal, da v gradivu ni zasledil odgovora na vprašanje, ki ga je zastavil
na prejšnji seji občinskega sveta, v zvezi z možnostjo priključitve zaselkov v Krajevni
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skupnosti Zabukovje na nov vodovod Podskalica. Župan je podal pojasnilo, da bo odgovor
posredovan v trimesečnem roku, v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica.
Jožef Žnidarič pa je podal pobudo, da se naj odgovor na pobudo glede brezplačne uporabe
Kulturne dvorane Sevnica in dvorane Alberta Felicijana na gradu Sevnica, objavi v Grajskih
novicah.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
sledečo pripombo:
Jožef Žnidarič:
Poda pobudo, da se naj odgovor na pobudo glede brezplačne uporabe Kulturne
dvorane Sevnica in dvorane Alberta Felicijana na gradu Sevnica, objavi v Grajskih
novicah.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tomaž Lisec:
Zanima ga število prebivalcev oziroma volivcev na lokalnih volitvah leta 1998 in leta 2014.
Jožef Žnidarič:
Predlaga postavitev tabel s hišnimi številkami za posamezne skupine hiš v naseljih.
Vincenc Sitar:
Predlaga postavitev dveh obcestnih tabel za označitev konca naselja Tržišče ob regionalni
cesti v Tržišču.
Jožef Roštohar:
1. Predlaga ureditev in uporabo primernih označb za križišče pri odcepu za Osnovno
šolo Blanca na Blanci.
2. Pri Osnovni šoli Blanca stoji kozolec, ki je v slabem stanju. Predlaga primerno
ureditev zemljišča, na katerem ta kozolec stoji.
Ivan Orešnik:
Predlaga ureditev bankin ob državni cesti Sevnica-Tržišče s primernim materialom, saj sedaj
na bankinah, ki so posute z gramozom, stojijo opozorilni prometni znaki.
Rado Kostrevc:
Pod električnim daljnovodom v Gabrijelah se poseda cestišče. Cesta zaradi tega postaja
nevarna, zato predlaga izvedbo sanacije.

Ad 20
Razno
Župan je svetnike seznanil z aktualno problematiko pri projektu gradnje optičnega omrežja,
ki ga je Občina Sevnica v javno-zasebnem partnerstvu zgradila skupaj še s šestimi
dolenjskimi občinami. Projekt je fizično in finančno zaključen, vršijo se še posamični priklopi.
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Občinam je, po že uspešno zaključenem projektu, očitana postopkovna napaka v fazi izbora
zasebnega partnerja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Štefan Teraž, Rado Kostevc, župan, Jožef Roštohar in Božidar
Groboljšek.
Povzetek razprave:
Svetniki so izrazili podporo občini in konzorciju pri iskanju primerne rešitve, izpostavljena je
bila potreba po primernem sodelovanju konzorcija z resornim ministrstvom.
Župan pove, da 28. aprila na delovni obisk v Sevnico prihaja predsednik države; za 1. maj
povabi na proslavo in pohod na Lisco ter povabi še na otvoritev grajskega parka, ki bo 16.
maja ob 17. uri, nakar bo sledila še otvoritev Grajskega poletja s koncertom skupine Eroika.

Seja je bila zaključena ob 18.30. uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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