OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 3.11.2015

ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 21.10.2015, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija
Hostnik, Dane Hribar Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado
Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik,
Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.
Odsotna:
Tomaž Lisec, Jože Udovč.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
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 predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Renata Žnidar – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 10. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
*Pride Vanja Žulič (prisotnih 21 svetnikov).
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje občinskega sveta z dne
23.9.2015
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 7., 8., 9. in 12.10.2015 (do vključno 12. ure)
4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2016
5. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2015
6. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola
Sevnica, z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško –
Sevnica
7. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje občinskega sveta
z dne 23.9.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 9. redne seje občinskega sveta z dne
23.9.2015.
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 objavljeni v Uradnem listu RS. V gradivu so predloženi odgovori
na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 9. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 9. redne seje občinskega sveta z
dne 23.9.2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 7., 8., 9. in 12.10.2015 (do vključno 12. ure)
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 23 svetnikov).
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je
potekala 7., 8., 9. in 12.10.2015 (do vključno 12. ure).
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Župan: Odpre razpravo o pregledu sklepov.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev pregleda sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 1. dopisne seje občinskega
sveta ki je potekala 7., 8., 9. in 12.10.2015 (do vključno 12. ure)
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2016

Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter
tehnično obrazložitev priprav, so podali župan, direktor občinske uprave in mag. Vlasta Marn.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Danica Kramžar, župan, Frančiška Zemljak, Janez Kukec, Franc
Pipan, mag. Vlasta Marn, Vlasta Kuzmički, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene,
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Majda Jazbec, Ivan Orešnik, Roman Perčič, Tanja Novšak, Hermina Šantej, Božidar
Groboljšek, Janoš Janc, Janez Šerjak, Vanja Žulič, Božidar Beci in Danica Božič.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani sledeči predlogi in pripombe svetnikov, ki naj bi se v okviru možnosti
upoštevali pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016:
- občinska uprava naj po izvedenih energetskih sanacijah pripravi pregled stroškov
energentov in morebitnih prihrankov,
- pojasniti trenutno stanje projekta GOŠO,
- občina se naj zavzame za čimprejšnjo ureditev državne ceste Šentjanž – Glino, ki je v
zelo slabem stanju,
- zavzeti se je potrebno za še boljšo prepoznavnost občine, tudi z možnostjo promocije
ribarjenja ob reki Savi,
- strokovne službe naj pojasnijo možnosti in namene zadolževanja občine v naslednjih
letih in za kakšne namene,
- občina se naj zavzame za čimprejšnjo sanacijo nadvoza v Šmarju in pojasni finančno
konstrukcijo projekta,
- pojasniti, kako se rešuje poplavna varnosti Sevnične v Šmarju,
- nadaljevati z energetsko sanacijo na objektu Osnovna šola Ane Gale Sevnica in
stavbe sedeža Občine Sevnica,
- nadaljevati z urejanjem Kvedrove ceste in spomenika NOB,
- zastavljeno je bilo vprašanje, kdaj in za katere namene bo možno koristiti evropska
sredstva,
- podan je bil predlog, da naj občinska uprava in gospodarske družbe izkoristijo
možnosti črpanja evropskih sredstev, tudi za odpravljanje nivojskih križanj,
- pojasniti prihodek občine od koncesnin,
- razmisliti o razpisih za štipendiranje deficitarnih poklicev v občini,
- pospešiti izvedbo zaključnih ureditev parkirišča in ostalih površin z odvodnjavanjem
okoli šole, vrtca in športnega parka v Krmelju,
- nasloviti urgenco na ARSO glede odvodnjavanja in poplavne varnosti v Krmelju,
- za varnejši in bolj pretočen promet primerno urediti stari most z okolico v Krmelju,
- dokončno urediti parkirišče pri stari šoli v Krmelju,
- zaradi spremembe zakonodaje zagotoviti del sredstev za zdravniške preglede
operativnih gasilcev,
- pojasniti strategijo občine glede nadaljevanja projekta Cerod II,
- glede na vse večjo vključenost otrok v vrtec opraviti analizo glede prostorskih pogojev
za izvajanje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Boštanj ali v drugih prostorih v kraju
(podana pobuda za prostore bivše pošte),
- izvesti sanacijo ceste Lončarjev Dol – Čanje na dveh najbolj poškodovanih odsekih,
- urediti hudournik na Gornjem Brezovem,
- postaviti avtobusno postajališče na Žigrskem Vrhu,
- pojasniti načrtovano nadaljevanje priključevanja na vodovodne sisteme,
- ker postajamo družba starejših je potrebno razmišljati o dodatnih programih varstva
starejših, z vzpostavitvijo dnevnega centra za varstvo starejših,
- pojasniti porabo sredstev na postavki javna razsvetljava,
- popraviti in posodobiti javno razsvetljavo v starem delu mesta Sevnica, do naselja
Pod Vrtačo,
- nadaljevati izgradnjo pločnikov in posodobiti cesto Breg – Račica – Loka,
- nadaljevati projekt izgradnje čistilne naprave Loka, Blanca in Arto,
- izboljšati je potrebno vzdrževanje lokalnih cest po krajevnih skupnostih,
- pojasniti višino proračunskih sredstev za razvoj in izvedbo projektov,
- poskrbeti za poplavno varnost Sevnične, Vranjskega potoka in Blanščice,
- nadaljevati z aktivnostmi za dograditev osnovne šole na Studencu,
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-

nadaljevati s sanacijo cest Arto – Ponikve, Zavratec-Hubajnica in Grahovica – Vrh
(križišče Dolinšek),
urediti cesto v Krmelju od gostišča Barbara do objekta št. 24,
sanirati most v Grahovici,
predlagana je umiritev prometa skozi Pijavice iz smeri Hrastovice,
pripraviti vse potrebno za izgradnjo pločnikov v Pijavicah,
opraviti pregled finančnih načrtov krajevnih skupnosti, saj se postavke v proračunskih
letih ponavljajo,
v proračunu določiti, kateri cestni odseki bodo sanirani in sanacije izvesti v celoti,
pojasniti porabo sredstev za pripravo prostorskih dokumentov,
nadaljevati ureditev Lisce in Tončkovega doma z okolico,
urediti čim več kolesarskih povezav ter postaviti nadstreške za kolesa,
urediti pešpot na grad Sevnica, vključno z razsvetljavo,
v Načrt razvojnih programov umestiti kulturni dom in stadion.

**Ob 16.45 odide Natalija Hostnik in se ne vrne več (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem predloga proračuna za leto 2016, s podanimi predlogi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2016 z naslednjimi
predlogi in pripombami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016:
- občinska uprava naj po izvedenih energetskih sanacijah pripravi pregled
stroškov energentov in morebitnih prihrankov,
- pojasniti trenutno stanje projekta GOŠO,
- občina se naj zavzame za čimprejšnjo ureditev državne ceste Šentjanž – Glino,
ki je v zelo slabem stanju,
- zavzeti se je potrebno za še boljšo prepoznavnost občine, tudi z možnostjo
promocije ribarjenja ob reki Savi,
- strokovne službe naj pojasnijo možnosti in namene zadolževanja občine v
naslednjih letih in za kakšne namene,
- občina se naj zavzame za čimprejšnjo sanacijo nadvoza v Šmarju in pojasni
finančno konstrukcijo projekta,
- pojasniti, kako se rešuje poplavna varnosti Sevnične v Šmarju,
- nadaljevati z energetsko sanacijo na objektu Osnovna šola Ane Gale Sevnica in
stavbe sedeža Občine Sevnica,
- nadaljevati z urejanjem Kvedrove ceste in spomenika NOB,
- zastavljeno je bilo vprašanje, kdaj in za katere namene bo možno koristiti
evropska sredstva,
- podan je bil predlog, da naj občinska uprava in gospodarske družbe izkoristijo
možnosti črpanja evropskih sredstev, tudi za odpravljanje nivojskih križanj,
- pojasniti prihodek občine od koncesnin,
- razmisliti o razpisih za štipendiranje deficitarnih poklicev v občini,
- pospešiti izvedbo zaključnih ureditev parkirišča in ostalih površin z
odvodnjavanjem okoli šole, vrtca in športnega parka v Krmelju,
- nasloviti urgenco na ARSO glede odvodnjavanja in poplavne varnosti v
Krmelju,
- za varnejši in bolj pretočen promet primerno urediti stari most z okolico v
Krmelju,
- dokončno urediti parkirišče pri stari šoli v Krmelju,
- zaradi spremembe zakonodaje zagotoviti del sredstev za zdravniške preglede
operativnih gasilcev,
- pojasniti strategijo občine glede nadaljevanja projekta Cerod II,
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glede na vse večjo vključenost otrok v vrtec opraviti analizo glede prostorskih
pogojev za izvajanje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Boštanj ali v drugih
prostorih v kraju (podana pobuda za prostore bivše pošte),
izvesti sanacijo ceste Lončarjev Dol – Čanje na dveh najbolj poškodovanih
odsekih,
urediti hudournik na Gornjem Brezovem,
postaviti avtobusno postajališče na Žigrskem Vrhu,
pojasniti načrtovano nadaljevanje priključevanja na vodovodne sisteme,
ker postajamo družba starejših je potrebno razmišljati o dodatnih programih
varstva starejših, z vzpostavitvijo dnevnega centra za varstvo starejših,
pojasniti porabo sredstev na postavki javna razsvetljava,
popraviti in posodobiti javno razsvetljavo v starem delu mesta Sevnica, do
naselja Pod Vrtačo,
nadaljevati izgradnjo pločnikov in posodobiti cesto Breg – Račica – Loka,
nadaljevati projekt izgradnje čistilne naprave Loka, Blanca in Arto,
izboljšati je potrebno vzdrževanje lokalnih cest po krajevnih skupnostih,
pojasniti višino proračunskih sredstev za razvoj in izvedbo projektov,
poskrbeti za poplavno varnost Sevnične, Vranjskega potoka in Blanščice,
nadaljevati z aktivnostmi za dograditev osnovne šole na Studencu,
nadaljevati s sanacijo cest Arto – Ponikve, Zavratec-Hubajnica in Grahovica –
Vrh (križišče Dolinšek),
urediti cesto v Krmelju od gostišča Barbara do objekta št. 24,
sanirati most v Grahovici,
predlagana je umiritev prometa skozi Pijavice iz smeri Hrastovice,
pripraviti vse potrebno za izgradnjo pločnikov v Pijavicah,
opraviti pregled finančnih načrtov krajevnih skupnosti, saj se postavke v
proračunskih letih ponavljajo,
v proračunu določiti, kateri cestni odseki bodo sanirani in sanacije izvesti v
celoti,
pojasniti porabo sredstev za pripravo prostorskih dokumentov,
nadaljevati ureditev Lisce in Tončkovega doma z okolico,
urediti čim več kolesarskih povezav ter postaviti nadstreške za kolesa,
urediti pešpot na grad Sevnica, vključno z razsvetljavo,
v Načrt razvojnih programov umestiti kulturni dom in stadion.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in
splošne zadeve:
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov
za dobitnike letošnjih priznanj. Na razpis je prispelo 11 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
naziv Častni občan Občine Sevnica, največ en Grb Občine Sevnica, največ dve Zlati plaketi
Občine Sevnica ter največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.
Komisija za pravne in splošne zadeve je predloge za dobitnike priznanj obravnavala na seji
in predlaga, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2015 podelijo sledečim kandidatom: Grb
Občine Sevnica podjetju Sistemi IN ES d.o.o., Zlata plaketa Občine Sevnica Združenju
borcev za vrednote NOB, OO Sevnica ter Antonu Šešku iz Sevnice in Srebrna plaketa
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Občine Sevnica Sekciji mažoret pri Društvu Trg Sevnica, Zvonku Tuhtarju iz Orehovega ter
Ljudmili Majcen iz Jeperjeka.
Priznanja bo podelil župan na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, kjer bo podelil
tudi Listino Občine Sevnica Blažu Jancu iz Loga ter Milanu Simončiču iz Boštanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2015.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da priznanja Občine Sevnica v letu 2015 prejmejo
naslednji dobitniki:
Grb Občine Sevnica:
- PODJETJE SISTEMI IN ES Industrijski, elektronski in strojni sistemi d.o.o.,
Dolenji Boštanj 20 e, Boštanj
Zlato plaketo Občine Sevnica:
- ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
- ANTON ŠEŠKO, Ribniki 65, Sevnica
Srebrno plaketo Občine Sevnica:
- SEKCIJA MAŽORET PRI DRUŠTVU TRG SEVNICA
- ZVONKO TUHTAR, Orehovo 89, Sevnica
- LJUDMILA MAJCEN, Jeperjek 10, Tržišče
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog menja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica, z
možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško - Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Področna 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.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z dokumentacijo
edinega prijavljenega kandidata, ki se je odzval tudi na vabilo na osebno predstavitev vizije
in dela šole v naslednjem mandatu. Komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno
mnenje o kandidatu Matjažu Prestorju.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Božidar Groboljšek, Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da bi si moral ravnatelj Srednje šole Sevnice prizadevati za
vzpostavitev gimnazije v Sevnici ter da naj ob priliki občinskemu svetu predstavi svoje
poglede na obstoj in razvoj srednjega šolstva v Sevnici.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatu.
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SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu Matjažu Prestorju, profesorju
športne vzgoje, stanujočemu na naslovu Pot na brod 2, pošta Radeče, za ravnatelja
OE Srednja šola Sevnica, z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega
centra Krško – Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Zdenka Dernovšek:
1. Zanima jo, kako bo porabljena kupnina od prodaje občinskih poslovnih prostorov v
objektu v Loki (Clann).
2. Na odseku lokalne ceste Podgorica - Cirje je potrebna postavitev varovalne ograje na
najbolj izpostavljenih mestih.
Janez Šerjak:
1. Zanima ga, kakšno je stališče občine do reševanja dolga Rokometnega kluba
Sevnica zaradi najema dvorane in kakšne so možnosti za sanacijo dolga.
2. Poda pobudo, da naj bodo obrazložitve v Zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 2015 natančne.
Vincenc Sitar:
1. Vpraša, kdaj se bo pričela sanacija mostu v Spodnjih Vodalah.
2. Zanima ga, kako je občina pripravljena na zimsko službo.
Hermina Šantej:
1. Glede na to, da v letošnjem letu JP Komunala d.o.o. Sevnica v okviru urejanja javnih
površin ni opravila košnje v krajevni skupnosti Loka, predlaga vključitev košnje v plan
dela Komunale za leto 2016.
2. Zanima jo, kakšne aktivnosti izvaja občine glede možnosti prestavitve oddajnika
GSMR iz železniške postaje v Loki na drugo lokacijo.
3. Predlaga izdelavo programa glede rabe prostorov v poslovnem objektu občine v Loki
(Clann).
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Gregor Korene:
1. Predlaga izvajanje kontrol tranzitnih prevoznikov na relaciji Sevnica – Celje.
2. Predlaga izboljšanje urejenosti okolice objekta pri odcepu za sevniški grad.
Vanja Žulič:
1. Predlaga zamenjavo prometnega znaka za avtobusno postajališče v Podvrhu.
2. Predlaga postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov v Trnovcu in sicer na
dodatni lokaciji, ki je z lastniki zemljišč že dogovorjena. Po njenem mnenju je tudi
sicer v določenih krajih po občini en zabojnik za posamezno vrsto ločenih odpadkov
premalo (npr. za embalažo).
Frančiška Zemljak:
Poda pobudo za postavitev ogledala na križišču iz smeri Ribnikov na nadvoz Šmarje.
Ad 9
Razno
Župan:
povabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, ki bo v petek, 6.11.2015, ob 17. uri, v
Športnem domu Sevnica ter na ostale prireditev ob počastitvi praznika, ki se bodo zvrstile
tekom celega meseca novembra. Povabi tudi na krajevni praznik KS Krmelj in Šentjanž.
Frančiška Zemljak:
kot članica Sveta zavoda Zdravstveni dom Sevnica pove, da se je tudi Zdravstveni dom
Sevnica s svojo ekipo vključil v reševanje problematike z begunci in za to dejanje izreče
pohvalo.
Seja je bila zaključena ob 18.03 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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