OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2014
Datum: 19.6.2014

ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 11.6.2014, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Breda Drenek Sotošek, Jože Imperl, Janoš Janc, Drago Krošelj, Janez Kukec,
Tomaž Lisec, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef
Roštohar, Gregor Simončič, Vincenc Sitar, 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:
- Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, 3. in 4. t.d.r.
- Marko Fatur in Špela Ložar, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., k 7. t.d.r.
- Blaž Malenšek, Espri d.o.o. Novo mesto, k 8. t.d.r.
- Petra Žarn, Savaprojekt d.d. Krško, k 10. t.d.r.
- Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 14. t.d.r.
Prisotne predstavnice javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Anja Kerin – Dolenjski list, Branka Dernovšek - Televizija
Novo mesto Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članico in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 29. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 16 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 10. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, 11. točka dnevnega reda Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica, 12. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica, 13. točka
dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
ter 14. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto
2014. Predlaga, da se na dnevni red uvrsti dodatna, nova 19. točka dnevnega reda –
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje, ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
Na klop so bili dani naslednji dokumenti:
- k 10. točki dnevnega reda – Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti: stališče Odbora za varstvo in
urejanje okolja;
- k 14. točki dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sevnica
za leto 2014: stališče nadzornega odbora, Odbora za finance in proračun ter Odbora
za gospodarstvo;
- nova 19. točka dnevnega reda – Predlog sklepa o imenovanju predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna
agencija Posavje;
- k 21. točki dnevnega reda – Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o neodplačnem
prenosu lastninske pravice za območje Lisce Sevnica: podane pripombe Planinske
zveze Slovenije na osnutek pogodbe ter nov osnutek pogodbe.
Župan: Odpre razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Ni razprave.
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 10. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, 11. točka dnevnega
reda - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, 12. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v
Občini Sevnica, 13. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni
razsvetljavi v Občini Sevnica ter 14. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o
rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014. Na dnevni red se uvrsti dodatna,
nova 19. točka dnevnega reda – Predlog sklepa o imenovanju predstavnika
ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna
agencija Posavje, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
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SPREJET DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 29. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta, z dne
23.4.2014
3. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013
4. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranju cene storitve Pomoč družini na domu
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Posavski muzej Brežice – prva obravnava
6. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica
na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Posavski muzej Brežice – prva obravnava
7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine
Sevnica – druga obravnava
8. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
»Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo« - druga obravnava
9. Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
10. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s
spremljajočimi objekti – skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest v Občini Sevnica – skrajšani postopek
13. Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica – skrajšani
postopek
14. **Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014 – skrajšani
postopek
15. Predlog sklepa o izbiri in imenovanju direktorice javnega zavoda Javni zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
16. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnice Sevnica
17. Predlog sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej Brežice
18. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
19. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
20. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2014
21. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice za
območje Lisce Sevnica
22. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
24. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
25. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje občinskega sveta,
z dne 23.4.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 28. redne seje občinskega sveta z dne,
23.4.2014.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 17).
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 Republike Slovenije.
Predloženi so odgovori na vsa vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 28. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 28. redne seje občinskega sveta
z dne, 23.4.2014.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
Pomoč na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in
financiranje te storitve spada v pristojnost občine. To predstavlja pomembno prednost te
storitve, saj je občina kot lokalna skupnost bližja potrebam svojih občanov in lahko izvajanje
storitve bolj prilagodi posebnostim svojega območja. Cena storitve je oblikovana skladno s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Uporabniki
storitev praviloma plačujejo. Nekateri uporabniki so po Uredbi o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev deležni oprostitve pri plačilu storitve.
Plačajo le določen del cene storitve ali pa so plačila storitve v celoti oproščeni.
V gradivu je predstavljena zgodovina opravljanja storitve od leta 1990 do leta 2014 ter
računovodsko poročilo izvajanja storitve.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo se je seznanil s poročilom in ga posreduje v
seznanitev občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2013.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in socialo:
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev določa, da se stroški
storitve Pomoč družini na domu financirajo s strani občine najmanj v višini 50 %. V obravnavi
je predlog spremembe cene, kjer cena celotne storitve znaša 17,69 EUR na efektivno uro, od
tega predlagana cena storitve za uporabnika znaša 4,50 EUR na efektivno uro, subvencija
Občine Sevnica pa 13,19 EUR oziroma 72,85 % cene storitve.
Odbor za zdravstveno varstvo in socialo predlaga potrditev predlagane cene in določitev
višine subvencioniranja cene storitve.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Jože Imperl.
Povzetek razprave:
Pohvali namen izvajanja in samo izvajanje storitve, ki starejšim omogoča, da dlje časa
ostanejo na svojih domovih, preden je potrebna institucionalna oskrba.
Župan: Predlaga potrditev predlagane cene in določitev subvencioniranja cene storitve.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 17,69 EUR na efektivno uro, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,50 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 13,19 EUR
oziroma 72,85 % cene storitve.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Posavski muzej Brežice – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Breda Drenek Sotošek, predsednica
Odbora za kulturo:
Predlog odloka je pripravljen predvsem z namenom poenostavitve postopkov imenovanja in
razrešitve direktorja kot tudi imenovanja vršilca dolžnosti direktorja, saj je veljavni odlok v
tem pogledu dokaj tog, postopki imenovanja pa dolgotrajni. Ostale spremembe se v večji
meri nanašajo na uskladitev terminologije, ki se veže na ustanoviteljico (Občino Brežice) ter
soustanoviteljice (Občine Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica).
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Odbor za kulturo predlaga, da se združita prva in druga obravnava odloka ter da ga občinski
svet v predlagani obliki tudi sprejeme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o združitvi obravnav odloka ter o sprejemu odloka.
SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica
na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v
javnem zavodu Posavski muzej Brežice
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Breda Drenek Sotošek, predsednica
Odbora za kulturo:
Posavski muzej Brežice je javni zavod, katerega ustanoviteljice so poleg Občine Brežice tudi
Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško ter Občina Sevnica. V skladu z Zakonom o
lokalni samoupravi so občine soustanoviteljice dolžne sprejeti akt o ustanovitvi skupnega
organa, ki mora določati njegove naloge, organizacijo dela in način sprejemanja odločitev,
financiranje in delitev stroškov med občinami. Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu in
za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedež organa je v občini, v kateri je sedež javnega
zavoda. Strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je
njegov sedež.
Odbor za kulturo predlaga, da se združita prva in druga obravnava odloka ter da ga občinski
svet v predlagani obliki tudi sprejeme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o združitvi obravnav odloka ter o sprejemu odloka.
SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o ustanovitvi skupnega
organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine
Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Špela Ložar, Ljubljanski urbanistični
zavod d.d. in Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
V prvi obravnavni je bilo podanih šest pripomb/predlogov, ki so v gradivu posamično
obrazložene, z navedbo njihovega upoštevanja pri pripravi odloka za drugo obravnavo. Ta
opredeljuje program opremljanja in vse elemente za izračun komunalnega prispevka, ki
veljajo za celotno območje občine. V načelu ohranja dosedanji sorazmerni izračun prispevka,
s tem, da uveljavlja olajšave za gospodarsko gradnjo ter velike industrijske in kmetijske
objekte.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog druge obravnave
odloka in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Imperl; Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in
Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, katere stavbe so mišljene pri faktorju dejavnosti za posamezne
vrste stavb pod oznako 1230-Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti – razen
stavb za storitvene dejavnosti. Pojasnjeno je bilo, da gre za poimenovaje stavb v skladu z
Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena. Izražena je bila tudi pohvala za vsebinsko pripravljen odlok.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjska
soseska Dolnje Brezovo» – druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Blaž Malenšek, Espri d.o.o. in Jože
Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Povzeto po gradivu so bile predstavljene razlike odloka med prvo in drugo obravnavo.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Županc, Blaž Malenšek, župan, Roman Perčič in Božidar
Beci.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o izračunu in merilih za odmero komunalnega prispevka na obravnavanem
območju.
Župan: Predlaga sprejem odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja »Stanovanjska soseska Dolnje Brezovo«.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za
gradnjo individualnih hiš v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Predlagani pravilnik določa pogoje in postopek za sofinanciranje komunalnega prispevka
mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ter sam pojem »mlada družina«.
Upravičenec do subvencije iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
biti mora investitor individualne stanovanjske hiše na območju Občine Sevnica; izkazati mora
dejstvo, da izpolnjuje pogoj mlade družine; izkazati mora, da je plačal celoten znesek z
odločbo odmerjenega komunalnega prispevka; da je prejel dokončno oziroma pravnomočno
gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše.
Pravilnik določa naslednji postopek: posamezen investitor je upravičen do subvencije samo
enkrat; vlogo je potrebno oddati najkasneje do izteka 60 dnevnega roka po dokončnosti
oziroma pravnomočnosti gradbenega dovoljenja; o vlogi odloči strokovna služba občinske
uprave v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s sklepom, zoper katerega je možna pritožba
v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku; nakazilo v višini 50% vrednosti
plačanega komunalnega prispevka se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30
dni po dokončnosti oziroma pravnomočnosti sklepa.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog pravilnika ter ga
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan in Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da se naj v pravilniku spremeni drugi odstavek drugega člena, tako da
glasi: »Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev
ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok.«
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v pravilniku spremeni drugi odstavek drugega
člena, tako da glasi: »Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri
vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok.«
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim
družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s
spremljajočimi objekti – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Roman Perčič in Petra Žarn,
Savaprojekt d.d. Krško:
Z odlokom so določene usmeritve in pogoji v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov
v prostor ter pogoji za njihovo izvedbo za urejanje športno-rekreacijskih površin na skoraj
devetih hektarjih, ki so po odkupih vseh potrebnih zemljišč v celoti last občine. V postopku
priprave prostorskega načrta je s podajo smernic in mnenj sodelovalo deset nosilcev urejanja
prostora. Z njim je načrtovana celovita ureditev športno-rekreacijskega centra na območju
obstoječih športno rekreacijskih objektov, kjer so že umeščeni bazen, športni dom, zunanje
športno igrišče in parkirišče, na širšem območju pa se načrtovane ureditve za potrebe športa
in rekreacije smiselno nadaljujejo z izgradnjo raznovrstnih atletskih, športnih in spremljajočih
objektov. Podrobni prostorski akt predstavlja podlago za izdelavo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenih dovoljenj.
Odbor za varstvo in urejanje okolja je obravnaval predlog odloka, ga podpira in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Rok Petančič, Drago Krošelj in Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
V splošni razpravi je bila izrečena pohvala pripravljavcem in samemu odloku. Podano je bilo
mnenje, da je potrebno čim prej začeti razmišljati o upravljanju objektov, po možnosti v
partnerstvu ter da se naj pripravi celosten načrt za faznost izvedbe, da ne bo praznih
objektov brez vsebine.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stadion Sevnica s spremljajočimi objekti.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Breda Drenek Sotošek, predsednica
Odbora za kulturo:
V skladu z nomotehničnimi smernicami se zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti določb
veljavnega odloka namesto sprememb in dopolnitev predlaga sprejetje novega odloka.
Predlagani odlok povzema vsebino sedanjega odloka, pri čemer se novi odlok usklajuje s
statutom zavoda, registracijo zavoda ter naravo dela samega zavoda.
Odbor za kulturo je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo
in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Jože Županc, predsednik Odbora za
komunalno dejavnost in infrastrukturo:
Z namenom racionalizacije, večje učinkovitosti in smiselnega povezovanja z ostalimi
službami bo ta dejavnost z letošnjim novembrom na podlagi sklenjene pogodbe prenesena
pod okrilje podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Odlok se nanaša na vzdrževanje občinskih
cest, medtem ko so za vzdrževanje javnih poti kot doslej zadolžene krajevne skupnosti, za
državne ceste pa Direkcija Republike Slovenije za ceste.
Odbor za komunalno dejavnost in infrastrukturo je obravnaval predlog odloka in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Janez Podlesnik, župan, Rok Petančič, Ivan Orešnik, Vincenc Sitar in
Jožef Žnidarič.
Povzetek razprave:
V razpravi je bila podana podpora odločitvi, da bo to gospodarsko javno službo izvajalo
občinsko podjetje, podjetje Komunala Sevnica. Dela, katera podjetje ne bo moglo izvesti z
lastnimi sredstvi in kadri, bo izvedlo z razpisi za podizvajalce (del zimske službe, gradbena
delaJ).
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Sprememba odloka predvideva, da se koncesija za opravljanje storitve skrajšuje iz pet na
dve leti, dolgoročna usmeritev je prav tako prenos službe na podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl, direktor občinske uprave; mag. Vlasta
Marn; Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica; Ivan Orešnik,
predsednik Odbora za finance in proračun; Drago Krošelj, predsednik Odbora za
gospodarstvo; Jože Županc, predsednik Odbora za komunalno dejavnost in infrastrukturo;
Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja; Janez Podlesnik,
predsednik Odbora za vodooskrbo in kanalizacijo; Janez Kukec, predsednik Odbora za
otroško varstvo in šolstvo; Jožef Žnidarič, predsednik Odbora za zdravstveno varstvo in
socialo; Breda Drenek Sotošek, predsednica Odbora za kulturo; Tomaž Lisec, predsednik
Odbora za šport ter Božidar Beci, predsednik Odbora za kmetijstvo:
Rebalans je, ob predpostavki stabilnosti državnih virov, tudi vnaprej porok za zagotavljanje
likvidnosti in urejenega poslovanja občine ter vseh njenih neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov. Proračun Občine Sevnica ohranja vse načrtovane aktivnosti iz
prvotno sprejetega proračuna, tako v segmentu zakonskih nalog kot v razvojnem delu pri
financiranju projektov. Sprejeti rebalans proračun sicer znižuje zaradi bilančnega
prikazovanja manj sredstev za projekt Posavska špajza, vendar se tudi za ta projekt niti viri
niti stroški ne spreminjajo, uskladi se le izkazovanje po posameznih deležnikih. Občina
Sevnica je nosilka projekta in z rebalansom izkazuje sredstva za lasten del, medtem ko se
transferni viri za druge občine partnerke izkazujejo v njihovih proračunih. Do sedaj je bil cel
projekt izkazan v proračunu Občine Sevnica. Ob upoštevanju navedenega, viri za
izvrševanje letošnjega proračuna rastejo predvsem zaradi prejete kupnine za zemljišča ob
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Savi in manjših povišanj nekaterih davčnih prihodkov, prav tako je v proračun vključen
presežek preteklega leta, katerega se z rebalansom namenja za posamezne novo umeščene
projekte.
Nadzorni odbor Občine Sevnica, Odbor za finance in proračun ter druga delovna telesa
občinskega sveta po obravnavi na matičnih sejah, predlog odloka občinskemu svetu
posredujejo v sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, župan, mag. Vlasta Marn, Mojca Sešlar, Ivan Orešnik,
Jože Imperl, Jožef Žnidarič, Gregor Simončič, Maksimilijan Redenšek, Božidar Beci in Janez
Kukec.
Povzetek razprave:
V razpravi je bila izpostavljena problematika odvoza otrok vozačev iz Osnovne šole Boštanj
ter poškodba stropa v telovadnici Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Za obe zadevi sta
bila predlagana amandmaja, vendar je bilo v razpravi pojasnjeno, da se bo o problemu
prevozov skušala najprej najti rešitev na ravni šola-ustanoviteljica in v okviru obstoječih
možnosti, za telovadnico pa je še v okviru letošnjega proračuna predvidena priprava
projektne dokumentacije.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o izbiri in imenovanju direktorice javnega zavoda Javni zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na podlagi odloka o ustanovitvi direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa na
predlog sveta zavoda. Mandat direktorja traja pet let in je lahko ponovno imenovan.
Občina Sevnica je dne 14.5.2014 objavila javni razpis za prosto delovno mesto direktor. V
razpisnem roku, ki je bil do vključno 22.5.2014, je prispelo pet vlog. Komisija za odpiranje in
pregled vlog je ob odpiranju ugotovila, da je na javni razpis prispelo pet pravočasnih vlog, da
je bila popolna vloga samo ena, kandidatom, ki so oddali nepopolne vloge, pa je bil izdan
sklep o nepopolnosti vlog in izločitvi iz nadaljnjega izbirnega postopka.
Edino popolno vlogo je posredovala v nadaljnji postopek Svetu zavoda KŠTM Sevnica in
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sicer vlogo kandidatke Mojce
Pernovšek. Svet zavoda KŠTM Sevnica je na svoji seji dne, 2.6.2014, oblikoval predlog za
imenovanje Mojce Pernovšek za direktorico ter ga posredoval mandatni komisiji.
Kandidatka se je osebno predstavila Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
in ta predlaga občinskemu svetu, da za direktorico javnega zavoda Javni zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica izbere in imenuje Mojco Pernovšek, stanujočo
na naslovu Ribniki 30, pošta Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju direktorice zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o izbiri in imenovanju Mojce Pernovšek, stanujoče na
naslovu Ribniki 30, pošta Sevnica, za direktorico javnega zavoda Javni zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnice Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Zakon o knjižničarstvu določa, da direktorja oziroma direktorico splošne knjižnice imenuje
svet splošne knjižnice na podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja traja pet let. Svet si
mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občine ustanoviteljice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Če občina ustanoviteljica in strokovni
delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja
pozitivna. Po pridobitvi soglasij in mnenj svet imenuje direktorja z večino glasov vseh članov
sveta. Svet knjižnice je v Uradnem listu Republike Slovenije objavil javni razpis za delovno
mesto direktorja/direktorice Knjižnice Sevnica. Na razpis se je javila ena kandidatka. Kot
primerno kandidatko za direktorico Knjižnice Sevnica je svet zavoda izbral Anito Šiško,
dosedanjo direktorico. Kandidatka se je osebno prestavila mandatni komisiji, ki predlaga
občinskemu svetu, da izda soglasje k imenovanju Anite Šiško, stanujoče na naslovu Straža
pri Raki 24, pošta Raka, za direktorico javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda
Knjižnica Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Anite Šiško, stanujoče na naslovu Straža
pri Raki 24, pošta Raka, za direktorico javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej Brežice
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice so ustanovitelji
muzeja Občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.
Direktorja imenujejo in razrešujejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic na podlagi javnega
razpisa, ki ga izpelje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega
sveta Občine Brežice, in sicer po pridobitvi mnenja sveta muzeja. Če svet muzeja ne
odgovori v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. Mandat direktorja traja pet let, po
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izteku te dobe je lahko ponovno imenovan. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice je izvedla javni razpis ter po zaključku
postopka ugotovila, da je na javni razpis prispelo sedem prijav; da je bila ena prijava
neustrezna, ker kandidatka ne izpolnjuje natečajnih pogojev; da trije kandidati niso priložili
vseh dokazil, zato jim je bil posredovan dopis za dopolnitev prijave; da je dopolnitev prijave v
roku dostavila samo ena kandidatka, medtem ko ostala dva kandidata prijave nista dopolnila
in sta tako v skladu s pozivom odstopila od vložene prijave ter je štiri popolne prijave
posredovala v obravnavo in podajo mnenja Svetu zavoda Posavski muzej Brežice.
Svet zavoda Posavski muzej Brežice je opravil razgovore s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje
in pri tem sprejel sklep, da štirje člani sveta zavoda ocenjujejo kot najprimernejšo kandidatko
Alenko Černelič Krošelj, dva člana dr. Tomaža Teropšiča, en član pa je oba omenjena
kandidata ocenil kot enakovredna. Brežiška Komisija za mandatna vprašanja je po prejetju
navedenega sklepa sveta zavoda posredovala vabila na predstavitev štirim kandidatom, ki
izpolnjujejo pogoje, a sta dve kandidatki sporočili, da se njihove seje ne bosta udeležili.
Komisija se je tako seznanila s predstavitvijo dr. Tomaža Teropšiča in Alenke Černelič
Krošelj ter se odločila, da Občinskemu sveta Občine Brežice predlaga, da za direktorico
Posavskega muzeja Brežice imenuje Alenko Černelič Krošelj. Občina Brežice je že izvedla
postopek imenovanja. Občinski svet Občine Brežice je sprejel sklep o imenovanju Alenke
Černelič Krošelj za direktorico Posavskega muzeja Brežice. Enak sklep o imenovanju je
sprejel tudi Občinski svet Občine Krško. Na predstavitev Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica so bili povabljeni vsi štirje
kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Povabilu sta se odzvala le dr. Tomaž Teropšič in
Alenka Černelič Krošelj. Po predstavitvi obeh kandidatov in razpravi je komisija sprejela
sklep, da predlaga občinskemu svetu, da za direktorico javnega zavoda Posavski muzej
Brežice za naslednje petletno mandatno obdobje imenuje Alenko Černelič Krošelj, stanujočo
na naslovu Stiplovškova ulica 18 a, pošta Brežice.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju direktorice Posavskega muzeja Brežice.
SKLEP:
Občinski svet je za naslednje petletno mandatno obdobje za direktorico javnega
zavoda Posavski muzej Brežice, imenoval Alenko Černelič Krošelj, stanujočo na
naslovu Stiplovškova ulica 18 a, pošta Brežice.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
V skladu s področno zakonodajo svet javne osnovne šole sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev.
Člani sveta so imenovani za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat.
Sedanji sestavi sveta bo potekel mandat, zato je svet zavoda pozval Občino Sevnica k
imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice za naslednje mandatno obdobje. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične stranke zastopane v
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občinskem svetu, da predlagajo kandidate za predstavnike ustanoviteljice v svetu šole. Na
poziv so prispeli štirje predlogi.
Mandatna komisija je predloge obravnavala in predlaga občinskemu svetu, da v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Ane Gale Sevnica za naslednje mandatno obdobje imenuje
Vlasto Dergan in Vito Simončič, obe iz Sevnice ter Doris Možic Žičkar iz Boštanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice v svet zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Osnova šola Ane Gale Sevnica imenoval:
- Vlasto Dergan, Cesta na grad 26a, Sevnica,
- Vito Simončič, Stanetova ulica 6, Sevnica,
- Doris Možic Žičkar, Boštanj 39 a, Boštanj.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v Upravni
odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Vlasta Kuzmički:
Skladno s spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija
Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA) Občino Sevnica kot
ustanoviteljico pozvala, da imenuje predstavnika v Upravni odbor RRA. Upravni odbor ima
sedem članov, in sicer šest predstavnikov občin ustanoviteljic in enega predstavnika
zaposlenih. Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
Pred spremembo odloka pa je imel upravni odbor šest članov in sicer enega predstavnika
zaposlenih v RRA Posavje, enega predstavnika uporabnikov, ki ga je imenoval Regionalni
razvojni svet regije Posavje in štiri predstavnike sveta regije, v katerega so občine po prejšnji
ureditvi imenovale vsaka svojega župana, kar je bilo skladno z mnenjem Komisije za
preprečevanje korupcije.
Komisija za preprečevanje korupcije, je podala mnenje, da kot je bila dosedanja praksa,
izvoljeni funkcionar oziroma nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati
dejavnosti v organu upravljanja, nadzora in zastopanja v RRA in iz navedenega izhaja, da je
županska funkcija nezdružljiva s članstvom v Upravnem odboru RRA. Ker je skrb za skladen
regionalni razvoj ena izmed temeljnih usmeritev delovanja občine, Občina Sevnica v Upravni
odbor RRA Posavje predlaga predstavnika iz občinske uprave, katerega funkcija ni
nezdružljiva po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in po Zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, in sicer Zvoneta Košmerla, direktorja Občinske uprave
Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v
Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje za mandatno
obdobje štirih let imenuje Zvoneta Košmerla, direktorja Občinske uprave Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
Ad 20
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.
Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica:
Občina Sevnica je že v letu 2009 podala pobudo na SEL d.o.o. za skupno prodajo stavbnega
zemljišča na Planinski cesti v Sevnici, kjer je predvidena gradnja večstanovanjskega objekta,
zainteresiranemu investitorju. Večji del zemljišča (parc. št. 78/1 k.o. Šmarje) je v lasti Občine
Sevnica, del zemljišča (parc. št. 77 k.o. Šmarje) pa je v lasti SEL d.o.o. Zaradi ustreznega
načrtovanja in urejanja prostora se je s SEL d.o.o. smiselno pogajati za odkup zemljišča, ki
skupaj z občinskim tvori celoto za eventualnega investitorja. SEL d.o.o. ima v lasti še nekaj
manjših parcel v k.o. Boštanj in Šmarje, ki bi jih bilo smiselno pridobiti zaradi večje
funkcionalnosti prostora oz. zaokrožitve občinskega zemljišča. Trenutno stanje na Lisci ni
zadovoljujoče, dobro deluje le planinski del, gostinski pa ne v takšnem obsegu kot bi lahko.
Na Lisci je nujno potrebna revitalizacija med drugim najbolj nevzdrževanih objektov, ki so v
lasti Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije. Da bi Občina Sevnica
na Lisci v skladu z razvojno strategijo lahko nadaljevala z ureditvijo propadajočih objektov in
ureditvijo funkcionalno pripadajočih zemljišč je bil z lastnikoma nepremičnin Planinskim
društvom Lisca Sevnica in Planinsko zvezo Slovenije dosežen dogovor, da se Tončkov dom
na Lisci, depandanse, dvorišče, igrišča in vse zelene površine prenesejo neodplačno v last
Občine Sevnica.
Dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica:
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.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
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Ad 21
Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske
pravice za območje Lisce Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Alenka Mirt:
Osnutek pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice obsega celotno zemljišče in
objekte, ki so v lasti Planinskega društva Lisca Sevnica oziroma solasti Planinskega društva
Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije, razen Jurkove koče s funkcionalnim zemljiščem
in parcele št. 5/20, k.o. Podgorje, ki v naravi predstavlja vrh Lisce.
Občina Sevnica kot pridobitelj nepremičnin in objektov prevzame tudi najemno razmerje
vezano na Tončkov dom s funkcionalnim zemljišče. Veljavna najemna pogodba med
Planinskim društvom Lisca Sevnica in najemnikom s prenosom lastništva preneha, je pa novi
lastnik, to je Občina Sevnica, dolžan skleniti novo najemno pogodbo z najemnikom.
Odstopnika zemljišč Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije sta si s
pogodbo izgovorila pogodbo služnost rabe parcele št. 5/2 in 5/17, obe k.o. 1361 – Podgorje,
izključno za namen izkoriščanja gozda za kurjavo za objekt Jurkove koče v korist
Planinskega društva Lisca Sevnica.
Občina Sevnica je od Planinske zveze Slovenija po oddaji gradiva na pošto prejela dopis s
predlogi za dopolnitev osnutka pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice, katere
je preučila in jih ustrezno vnesla v nov osnutek pogodbe, ki je bil del gradiva na klop.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jožef Žnidarič, Alenka Mirt, župan, Božicar Beci, Jože Imperl, Rok
Petančič, Janez Podlesnik.
**ob 18.25 odide Drago Krošelj in se ne vrne več (prisotnih 18 svetnikov).
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o izračunu vrednosti nepremičnin, o površinah za javno dobro ter o
zanemarjeni skrbi za kapelico na Lisci. Svetniki pa so si bili enotni, da je potrebno čim prej
izvesti prenos lastništva ter Lisci povrniti nekdanjo prepoznavnost.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o neodplačnem prenosu
lastninske pravice za območje Lisce Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet soglaša, da se sklene Pogodba o neodplačnem prenosu lastninske
pravice med strankami, Planinskim društvom Lisca Sevnica in Planinsko zvezo
Slovenije kot odstopnikoma in Občino Sevnica kot pridobiteljem, in sicer za zemljišče
in objekte na parc. št. 5/33, 5/34, 5/25, 5/31, 5/32, 5/21, 5/22, 5/23, 5/28, 5/30, 5/29, 5/24,
5/7, 5/2, 5/17, 5/18, 4/3, 4/4, vse k.o. 1361 – Podgorje.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 17).
Sklep je sprejet.
Ad 22
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
V vseh šestih primerih (parcele so v Kladju, na Okroglicah, Bregu, Sevnici in Boštanju) gre
za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je kot metoda razpolaganja predvidena neposredna
pogodba.
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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. 353/2, 353/4,
353/6, 353/9, 355/9, 355/11, 355/12 in 366/2, vse k.o. 1376 – Kladje, parc. št. 1447/9, k.o.
1362 – Okroglice, parc. št. 960/14 k.o. 1365 – Breg in parc. št. 1512/2, k.o. 1379 –
Sevnica ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je sprejel predlog razpolaganja s parc. št. 306/1, k.o. 1381 – Boštanj.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
Ad 23
Odgovor na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi sta sodelovala Jožef Žnidarič in župan.
Povzetek razprave:
Pri odgovoru glede postavitve tabel s hišnimi številkami za posamezne skupine hiš v
naseljih, je svetnik predlagal zagotovitev finančnih sredstev v občinskem proračunu za
njihovo postavitev.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo:
Jožef Žnidarič:
Pri odgovoru glede postavitve tabel s hišnimi številkami za posamezne skupine hiš v
naseljih, je predlagal zagotovitev finančnih sredstev v občinskem proračunu za
njihovo postavitev.
Izid glasovanja: 16 za 0 proti (prisotnih 16).
Sklep je sprejet.
Ad 24
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jožef Žnidarič:
1. Predlaga obravnavo organiziranosti nujne medicinske pomoči v Sevnici na eni izmed
prihodnjih sej občinskega sveta.
2. Predlaga ureditev osvetlitve poti, ki vodi iz gradu Sevnica.
Alojz Zalašček:
1. Glede na to, da Komunala Sevnica sedaj odvaža smeti na 14 dni in da poteka
ločevanje odpadkov, ga zanima, če je posledično tudi odvoz komunalnih odpadkov
cenejši.
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2. Zaradi večje varnosti kolesarjev, predlaga ureditev cestno-železniških prehodov na
trebanjski progi.
Janez Kukec:
1. Predlaga obravnavo organiziranosti nujne medicinske pomoči v Sevnici na eni izmed
prihodnjih sej občinskega sveta.
2. Glede na to, da se v občini Sevnica v zadnjih letih razvijajo vse vrste turizma,
predlaga, da se uredi rojstna hiša Alojzija Grozdeta in tako vzpostavijo pogoji za
razvoj verskega turizma.
Zvonko Tuhtar:
Za priklop stanovanjskih objektov na čistilno napravo Orehovo, ga zanima možen časovni
okvir, cena in drugi pogoji.
Breda Drenek Sotošek:
1. (v imenu svetnika Rada Kostrevca poda njegovo pisno vprašanje) Poda pobudo, da
se za celostno ureditev Športno turističnega parka v Krmelju predvidi priprava idejne
in projektne dokumentaciji, ki bi prostor v smislu razvojnosti ustrezno opredelila.
**opomba celotno pisno vprašanje je priloga zapisnika

2. Predlaga, da Občina Sevnica pristopi k reševanju prostorske problematike Rdečega
križa Sevnica.
Jože Županc:
1. Zanima ga, v kakšni fazi je izgradnja čistilne naprave Dolnje Brezovo in kdaj ter pod
kakšnimi pogoji bo možen priklop uporabnikov.
2. Zanima ga, kdaj bo sprejeta prekategorizacija cest v občini Sevnica.
Rok Petančič:
Meni, da so svetilke javne razsvetljave v starem mestnem jedru obrnjene narobe in predlaga
njihovo pravilno namestitev.
Ad 25
Razno
Župan:
- ob Dnevu državnosti povabi na koncert Godbe Sevnica, ki bo 24.6. ob 19. uri, v atriju
gradu Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 18.40. uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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