OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2014
Datum: 26.9.2014

ZAPISNIK
30. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 17.9.2014, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Irena Dobnik, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar
Groboljšek, Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž
Lisec, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar,
Gregor Simončič, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, 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., 7. in 8. t.d.r.
- Andreja Preložnik in Rajko Androjna, AR Projekt d.o.o., k 5. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek in snemalec - Televizija Novo mesto
Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi podžupana, članice in člane občinskega
sveta, predstavnike javnih medijev, poročevalce ter sodelavce. Odpre 30. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.

1

Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavata 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica in 8. točka dnevnega reda - Predlog
Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica in 8. točka dnevnega reda Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 30. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta, z dne
11.6.2014
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2014
4. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka
mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin
– prva obravnava
6. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sevnica – skrajšani postopek
7. **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2014
8. **Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014 – skrajšani
postopek
9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2014
10. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
11. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
12. Potrditev cenika za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v krajevni skupnosti
Boštanj
13. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
14. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 29. redne seje občinskega sveta,
z dne 11.6.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.

2

SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 29. redne seje občinskega sveta z dne,
11.6.2014.
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 Republike Slovenije.
Predloženi so odgovori na vsa vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Jožef Žnidarič, Lidija Udovč.
Povzetek razprave:
Zastavljeno je bilo vprašanje, kdaj bo realizirana pobuda iz zadnje seje občinskega sveta, da
bi svetniki obravnavali organiziranost nujne medicinske pomoči v Sevnici. Podan je bil
odgovor, da je pobuda evidentirana in da se bo tematika obravnavala na eni izmed prihodnjih
sej.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 29. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 29. redne seje občinskega sveta
z dne, 11.6.2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2014
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
Nadzorni odbor si je v Letnem programu dela in nadzora za leto 2014 zadal nalogo, da bo
pred zaključkom mandata v letošnjem letu izdelal poročilo o delu za leto 2014. Spremljal je
proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem obravnavam, ki so vezane na oba
Odloka o rebalansu proračuna, zaključnega računa in polletnega poročila o izvrševanju
proračuna. V okviru letnega programa dela je bil opravljen nadzor nad poslovanjem Krajevne
skupnosti Šentjanž, podana so bila priporočila o nadaljnjem delu. V mesecu juliju je bil
opravljen nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine
Sevnica ter nakupi zemljišč za prvo polletje 2014.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica
v letu 2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju komunalnega prispevka
mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na prejšnji seji sprejel predmetni pravilnik. Ob izvajanju pravilnika je bilo
ugotovljeno, da je ob sprejemanju pravilnika zaradi sprememb pojma »mlada družina« iz
pravilnika izpadel del, ki se nanaša na čas ugotavljanja statusa mlade družine, zato se z
dopolnitvijo pravilnika predlaga, da se pogoj »mlade družine« ugotavlja glede na čas izdaje
odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin –
prva obravnava

Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Andreja Preložnik, AR Projekt d.o.o.,
Gregor Simončič, predsednik Odbora za varstvo in urejanje okolja:
Postopek priprave prostorskega akta se je pričel na podlagi potreb po umestitvi novih
objektov in dodatnih programov v okviru že obstoječih dejavnosti. Namen je določitev
usmeritev v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogojev za njihovo
izvedbo. Načrt na zaokroženem območju med drugim obravnava možnosti za bodočo
načrtovano nadgradnjo prostorov nujne medicinske pomoči in preventivnega centra
zdravstvenega doma, nadgradnjo objekta bližnje optike, ureditev parkirnih površin, razširitev
tržnice in postavitev energetskega objekta za kogeneracijo. Načrt bo podlaga za pripravo
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj. V nadaljevanju bodo na izdelani
predlog načrta pridobljena mnenja nosilcev urejanja prostora. Na javni razgrnitvi in obravnavi
ni bilo podanih pripomb.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Andreja Preložnik, župan, Roman Perčič,
Tomaž Lisec, Jože Imperl, Jožef Žnidarič, Ivan Orešnik, Breda Drenek Sotošek, Štefan
Teraž, Jožef Roštohar in Drago Krošelj.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani naslednji predlogi oziroma pripombe:
- predlaga se razširitev meje območja proti Domu upokojencev Sevnica zaradi ureditve
pešpoti,
- preuči se naj možnost podzemne povezave garažne hiše in zdravstvenega doma,
- območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin
naj se razširi tudi na območje spomenika borcem NOB, parkirišča ob spomeniku ter
parkirišča ob železniški postaji oziroma naj se za ta del uvede postopek izdelave
novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- podan je bil predlog, da se naj območje pred Centralom ne uporablja več za
parkiranje vozil,
- pri kasnejših izdelavah podrobnih prostorskih načrtov se naj preveri možnost
prestavitve spomenika borcem NOB na drugo lokacijo,
- preveri se naj možnost prestavitve tržnice na območje, kjer je bila predvidena
prvotno,
- pobude iz razprave se naj poskušajo upoštevati pri izdelavi predmetnega Občinskega
podrobnega prostorskega načrta oziroma pri prostorskih umestitvah na območju
novega mestnega središča (območje spomenika borcem NOB, parkirišča ob
spomeniku, vzhodnega dela parkirišč za HTC-jem in bodočega kulturnega centra),
- na javni razgrnitvi in obravnavi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega
parkirišča-SE43.pin ni bilo podanih pripomb, zato se naj nadaljuje postopek sprejema
tega odloka.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o sprejemu odloka v prvi obravnavi, s podanimi
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in
javnega parkirišča-SE43.pin ter v razpravi podal naslednje pripombe in predloge:
- predlaga se razširitev meje območja proti Domu upokojencev Sevnica zaradi
ureditve pešpoti,
- preuči se naj možnost podzemne povezave garažne hiše in zdravstvenega
doma,
- območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja
Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkiriščaSE43.pin naj se razširi tudi na območje spomenika borcem NOB, parkirišča ob
spomeniku ter parkirišča ob železniški postaji oziroma naj se za ta del uvede
postopek izdelave novega Občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- podan je bil predlog, da se naj območje pred Centralom ne uporablja več za
parkiranje vozil,
- pri kasnejših izdelavah podrobnih prostorskih načrtov se naj preveri možnost
prestavitve spomenika borcem NOB na drugo lokacijo,
- preveri se naj možnost prestavitve tržnice na območje, kjer je bila predvidena
prvotno,
- pobude iz razprave se naj poskušajo upoštevati pri izdelavi predmetnega
Občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma pri prostorskih
umestitvah na območju novega mestnega središča (območje spomenika
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borcem NOB, parkirišča ob spomeniku, vzhodnega dela parkirišč za HTC-jem in
bodočega kulturnega centra),
na javni razgrnitvi in obravnavi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin,
tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin ni bilo podanih pripomb, zato se naj
nadaljuje postopek sprejema tega odloka.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Sedaj veljavni občinski Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
določa, da naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Sevnica
opravlja stalni odbor občinskega sveta, in sicer Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. V skladu z Zakonom o voznikih občine ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, ki delujejo kot posvetovalno telo župana. Svet sestavljajo predstavniki
organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v
cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije,
občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Občinski svet določi
število članov sveta in jih na podlagi predlogov prej navedenih organizacij in institucij imenuje
za mandatno dobo štirih let. Gre za popolnoma samostojen in strokoven organ in ne delovno
telo občinskega sveta. Zaradi uskladitve z Zakonom o voznikih tudi nova Statut Občine
Sevnica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica ne vsebujeta več določb glede
odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, saj to ni več delovno telo občinskega
sveta, temveč posvetovalno telo župana.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Božidar Beci, Alenka Mirt, Rado Kostrevc, župan, Ivan Orešnik in
Štefan Teraž.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da bi moral biti član sveta tudi svetnik občinskega sveta in
predstavnik občinske uprave. Pojasnjeno je bilo, da Zakon o voznikih predvideva, da je svet
posvetovalno telo župana in ne politični organ. Na vprašanje, kdo bo v tej novi ureditvi
predlagal nevarne cestne odseke, je bil dan odgovor, da je to naloga sveta, ki predloge
predloži županu, potrjuje pa jih občinski svet. Gre za ločitev stroke od politike, kar je bil tudi
cilj zakona.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 7
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta
Marn, Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica in Ivan Orešnik,
predsednik Odbora za finance in proračun:
Iz polletnega poročila je razvidna uravnoteženost prihodkov in odhodkov, kar zagotavlja
likvidnost in stabilno finančno stanje, redno financiranje zakonskih nalog in tekoče
poravnavanje vseh obveznosti, ob hkratnem intenzivnem izvajanju investicijskega cikla.
Nadzorni odbor Občine Sevnica in Odbor za finance sta obravnavala polletno poročilo in
predlagata občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta
Marn, Andrej Štricelj, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica in Ivan Orešnik,
predsednik Odbora za finance in proračun:
Občina Sevnica je, kot vse občine v Sloveniji, 1.8.2014 prejela povabilo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo k oddaji načrtov porabe sredstev iz 23. člena Zakona o
financiranju občin. Glede na bistveno manjšo kvoto ter terminski plan oddaje načrta porabe
ter zahtevkov z vso spremljajočo dokumentacijo, je nujno rebalansirati proračun v segmentu
projektov za prijavo. Le-ti so bili že planirani v proračunu in se jih s tokratnim drugim
letošnjim rebalansom usklajuje z viri iz navedenega povabila. Kvota iz tega naslova je
približno polovico manjša kot pretekla leta, črpanje oziroma nakazilo v občinske proračune
pa se bo izvedlo na podlagi letos poslanih zahtevkov s popolno dokumentacijo, ki vsebuje
tudi potrdila o plačilu celotnih prijavljenih projektov, in bo deloma letos deloma pa v
naslednjem proračunskem letu
Nadzorni odbor Občine Sevnica in Odbor za finance sta obravnavala predlog odloka in
predlagata občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2014
Uvodno obrazložitev sta Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Odbora za priznanja:
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov
za dobitnike letošnjih priznanj. Na razpis je prispelo 8 predlogov. Priznanja, razvrščena od
najvišjega do najnižjega ranga so naziv Častni občan Občine Sevnica, Grb Občine Sevnica,
Zlata plaketa Občine Sevnica in Srebrna plaketa Občine Sevnica. Vsako leto se lahko podeli
največ en Grb Občine Sevnica, dve Zlati plaketi Občine Sevnica ter tri Srebrne plakete
Občine Sevnica.
Odbor za priznanja je obravnaval vse prejete predloge ter sprejel sklep, da predlaga
občinskemu svetu, da v letu 2014 naziv Častni občan Občine Sevnica prejme dr. Alojz
Rebula; Grb Občine Sevnica Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj, Zlati plaketi Občine
Sevnica podjetje Kopitarna Sevnica d.d. in Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj ter
da Srebrni plaketi Občine Sevnica prejmeta Kulturno društvo Oktet Jurij Dalmatin ter
Kovinostrugarstvo Drago Borštnar s.p.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2014.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2014 prejmejo naslednji
dobitniki:
Naziv Častni občan Občine Sevnica:
- dr. ALOJZ REBULA, Loka pri Zidanem Mostu 42, Loka pri Zidanem Mostu
Grb Občine Sevnica:
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOŠTANJ
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- PODJETJE KOPITARNA SEVNICA d.d.
- DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO PARTIZAN BOŠTANJ
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- KULTURNO DRUŠTVO OKTET JURIJ DALMATIN, Dolenji Boštanj 118, Boštanj
- KOVINOSTRUGARSTVO DRAGO BORŠTNAR s.p., Tržišče 14b, Tržišče
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Janez Kukec, predsednik Odbora za otroško
varstvo in šolstvo:
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Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. V občini Sevnica je Vrtec Ciciban Sevnica samostojni zavod, trije
vrtci pa so organizirani kot enote pri osnovnih šolah Krmelj, Blanca in Šentjanž. Število
zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, od števila oddelkov, ki se oblikujejo
na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca,
poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji. V vrtcih v Občini Sevnica so
otroci razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so
otroci od 1. do 3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta
starosti do vstopa v šolo. Zakonodaja določa, da dnevni in poldnevni program izvajata
vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega starostnega obdobja
izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure
dnevno. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo
delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. V novem šolskem letu je v sevniške vrtce vpisanih
634 otrok, od tega bo Vrtec Ciciban Sevnica obiskovalo 433 otrok, enoto vrtca pri OŠ Krmelj
132 otrok, vrtec pri OŠ Milana Majcna 32 otrok ter enoto vrtca pri OŠ Blanca 37 otrok. V
vrtcih, kjer je poslovni čas daljši od standarda za izvajanje dnevnih programov v vrtcih (6-9
ur), se pred in po izvajanju programa oddelki združujejo glede na število prisotnih otrok. V
tem času je v skladu z normativi potrebno zagotoviti prisotnost zadostnega števila pomočnic
vzgojiteljic, za kar je potrebno odobriti dodatne zaposlitve pomočnic vzgojiteljic.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je obravnaval in pregledal predloge sistemizacije v
posameznih vrtcih ter predlaga občinskemu svetu, da poda soglasja k predlogom
sistemizacij delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predlaganih sistemizacij delovnih mest.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v Vrtcu Ciciban
Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana
Majcna Šentjanž ter v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar ter Janez Kukec, predsednik Odbora za
otroško varstvo in šolstvo:
Bistveni vpliv na ceno, ki je oblikovana na osnovi veljavnih zakonov in pravilnikov, ima število
oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih, izobrazbena struktura in starost kadra.
Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in ceno živil so za vse vrtce enaka. Stroški
živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan. Plače v vrtcih so
obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med stroški
dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne
dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob
upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih. Kot elementi za oblikovanje cen se upoštevajo
stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Vrtci so pri oblikovanju
oddelkov upoštevali zakonske in podzakonske predpise, ter oddelke oblikovali, kjer je bilo
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možno, do zgornje meje normativov. Kjer je bilo potrebno in možno, so vrtci upoštevali tudi
možnost povečanja števila otrok v oddelkih s fleksibilnim normativom +1 ali +2 otroka.
Odbor za otroško varstvo in šolstvo je obravnaval in pregledal predloge cen vzgojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, z njimi soglaša in jih daje v
potrditev občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju Občine Sevnica
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Potrditev cenika za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v krajevni skupnosti
Boštanj
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica določa, da višino najemnin za
grobove ter ceno storitev predlaga izvajalec javne službe – krajevna skupnost, potrdi pa jo
Občinski svet Občine Sevnica. Zadnja potrditev cenikov na seji Občinskega sveta Občine
Sevnica je bila na 23. redni seji, dne 18.9.2013, kjer so bili potrjeni ceniki za izvajanje
pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem
Mostu, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje. Do sprememb cenika za izvajanje
pokopališke in pogrebne dejavnosti je prišlo pri Krajevni skupnost Boštanj, cene v ostalih
krajevnih skupnostih se niso spremenile.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predloženega cenika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil cenik za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v
Krajevni skupnosti Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 13
Odgovor na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razprave.
V razpravi sta sodelovala Maksimilijan Redenšek in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Kljub zastavljenemu vprašanju člana občinskega sveta Alojza Zalaščka na eni od prejšnjih
sej, luč ob cesti pri Graščini v Boštanju še vedno ne gori. V zvezi s pobudo za celovito
ureditev športno-turističnega parka Krmelj svetnik predlaga ureditev nasipa in zaščito pred
visokimi vodami, kar se je ob zadnjih poplavah 13. septembra izkazalo kot zelo
problematično.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podanima
pripombama.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjima pripombama:
Maksimilijan Redenšek:
Kljub zastavljenemu vprašanju člana občinskega sveta Alojza Zalaščka na eni od
prejšnjih sej, luč ob cesti pri Graščini v Boštanju še vedno ne gori.
Rado Kostrevc:
V zvezi s pobudo za celovito ureditev športno-turističnega parka Krmelj predlaga
ureditev nasipa in zaščito pred visokimi vodami, kar se je ob zadnjih poplavah 13.
septembra izkazalo kot zelo problematično.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Drago Krošelj:
Predlaga čim prejšnjo sanacijo Poti na Zajčjo goro v izogib večjim težavam v času izvajanja
zimske službe.
Janez Podlesnik:
1. Zadnje poplave so na območju Krajevne skupnosti Zabukovje povzročile mnogo
poškodb na cestah in mostovih, nekateri predeli krajši čas niso imeli dostopa do
cestnega omrežja. Krajevna skupnosti Zabukovje predlaga pomoč Občine pri izvedbi
sanacij, saj sama ne bo zmogla zagotoviti dovolj sredstev zanje.
2. ARSO lastnikom zemljišč ob vodotokih ne dovoli nobenega poseganja ali urejanja, ki
bi sicer povečalo varnost objektov na in ob vodotokih, medtem ko jih agencija sama
ne ureja ali jih ureja nekakovostno. Zanima ga, ali je možno, da bi po visokih vodah
poškodbe lahko urejali lastniki priobalnih zemljišč sami, saj sicer ostajajo neurejene.
3. Predlaga sanacijo ceste Dol–Zabukovje, poškodovane po nedavnem neurju oziroma
zaradi zemeljskih usadov.
4. Izrazi pripombo na sistem razdelitve dela delavca, vključenega v sistem vzdrževanja
javnih površin preko JP Komunala Sevnica, in predlaga, da bi dela opravljal samo za
Krajevno skupnost Zabukovje.
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Jože Imperl:
1. Večkrat je predlagal sanacijo državne ceste v Liscah, ki je bila v teh dneh končno
preplaščena, in se zahvaljuje za aktivnosti, ki so pripeljale do rezultata.
2. Glede na to, da ni bila realizirana že podana pobuda glede postavitve smerokazov za
naselja oziroma posamezne zaselke, predlaga primerno označitev zaselkov.
3. Predlaga razmislek o določitvi primernejšega dogodka za obeležitev Občinskega
praznika Občine Sevnica, na primer obeležitev obletnice slovenskega tabora oziroma
kakšnega drugega dogodka.
Rok Petančič:
1. Krajane Orehovega zanima, na kakšen način je določena višina komunalnega
prispevka za priklop stanovanjskih objektov na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
2. Zanima ga, v kateri fazi je postopek prostorskega umeščanja trgovine Lidl.
3. Osvetlitev državne ceste od mostu čez Savo do nadvoza v Šmarju je slaba, zato
predlaga ureditev javne razsvetljave na tej relaciji.
4. Zanima ga, ali je kaj novega v zvezi s problematiko pri projektu GOŠO.
Zvonko Tuhtar:
Zanima ga, ali je Občina po posredovanju predlogov za nove lokacije gradnje baznih stolpov
že dobila kakšne povratne informacije.
Tomaž Lisec:
1. Zanima ga, ali Občina vodi kakšne aktivnosti za prijavo na razpis s področja športa in
turizma, na primer za ureditev območja pristana Orehovo in območja Lisce.
2. Naproša za predstavitev aktivnosti Občine v zvezi z reševanjem problematike pri
projektu GOŠO od 1. maja 2014 dalje.
Ivan Orešnik:
Predlaga izboljšavo na področju izvajanja javne službe vzdrževanja javnih površin na
območju Krajevne skupnosti Šentjanž.
Božidar Groboljšek:
Izpostavi opažanje povečanja prisotnosti neavtohtonih polžev na območjih za rekreacijo ob
reki Savi; prav tako pojava ambrozije. Za oba pojava predlaga razmislek o ukrepih zoper te
tujerodne invazivne vrste.
Jožef Žnidarič:
Zahvali se članom Odbora za zdravstveno varstvo in socialo ter članom Občinskega sveta za
dobro opravljeno delo in napredek na obeh področjih.
Breda Drenek Sotošek:
Predlaga ureditev ceste skozi sadovnjak v izogib nanosom peska na Drožanjsko cesto.
Hermina Šantej:
1. Po izvedenih ureditvah okolice POŠ Loka pri Zidanem Mostu predlaga projekt
prostorske umestitve telovadnice pri šoli in umestitev projekta v Načrt razvojnih
programov Občine Sevnica.
2. Poda pobudo za iskanje ustrezne organizacije šolskih prevozov za dva osnovnošolca
iz sosednje občine Laško, ki šolo obiskujeta v občini Sevnica.
Irena Dobnik:
1. Zanima jo, kdaj bodo asfaltirani parkirni prostori pri novem vrtcu v Krmelju.
2. Poda vprašanje, kdaj se bo začel izvajati projekt izgradnje pločnikov v Gabrijelah.
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Maksimilijan Redenšek:
Predlaga postavitev avtobusne postaje ob urejeni cesti v Globeli v Boštanju.
Rado Kostrevc:
1. Predlaga postavitev avtobusne postaje na zemljišču nekdanje bencinske črpalke v
Krmelju.
2. Predlaga boljšo urejenost okolice stanovanjskih objektov v Krmelju v lasti občine, iz
katerih so stanovalci odšli.
Vincenc Sitar:
Poda vprašanje, kdaj bo urejen most na cesti Tržišče–Spodnje Vodale.
Ad 15
Razno
Župan:
- na željo Posavskih vojnih veteranov je bil svetnikom na klop dan zbornik, ki je bil
izdan ob 20. letnici vojnih veteranov Posavja,
- napove dopisno sejo občinskega sveta, ki bo potekala v zadnjem tednu septembra
oziroma prvih dneh oktobra.

Seja je bila zaključena ob 17.40. uri.

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

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica
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