OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 29.12.2015

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 16.12.2015, 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, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan
Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška
Zemljak, Vanja Žulič.
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
Poročevalci:
- Sergej Hiti, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., k 3. t.d.r.
- Andreja Preložnik, AR Projekt d.o.o., k 4. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Renata Žnidar – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in
snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 11. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 24 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: 5. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
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Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31; 6. točka dnevnega reda - Predlog
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica; 7.
točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo
goro v Šmarju.
Na klop je bilo dano dodatno gradivo k točki o proračunu občine in sicer amandmaji, ki jih je
vložila stranka SDS, z obrazložitvijo in opredelitvijo do njih ter dodatna obrazložitev k točki o
CeROD-u.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo: 5. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, 6. točka dnevnega reda - Predlog
Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone
Sevnica in 7. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko
ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta z dne
21.10.2015
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip – druga
obravnava
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni
center Šmarje – druga obravnava
5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES
Sevnica ZN 31 – skrajšani postopek
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro
v Šmarju – skrajšani postopek
8. Predlog dopolnitve Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na
Trgu svobode v Sevnici
9. Seznanitev s projektom CeROD II
10. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016 – prva obravnava
11. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar –
marec 2016
12. Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2016
13. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2016
14. Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2016
15. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
občini Sevnica – druga obravnava
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16. Predlog Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
17. Predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov za mlade v
Občini Sevnica
18. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
19. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica – skrajšani postopek
20. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2016
21. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2016
22. Potrditev cenika za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Krajevni skupnosti
Blanca
23. Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Plinovod Sevnica
24. Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica
25. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
26. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
27. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta
z dne 21.10.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 10. redne seje občinskega sveta z dne
21.10.2015.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
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. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 10. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 10. redne seje občinskega sveta
z dne 21.10.2015.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip – druga
obravnava
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Sergej Hiti, LUZ d.d.; Jože Udovč, predsednik
Odbora za okolje in prostor in župan:
Občina Sevnica je na podlagi pobude podjetja Grupa Plastoform d.o.o. in sklepa župana v
maju 2015 pričela s postopkom priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica.
Omenjeno podjetje namerava zaradi širitve proizvodnje, novih kapacitet ter s tem povečanja
števila novih delovnih mest, na severni in vzhodni strani obstoječega poslovno-proizvodnega
objekta dozidati proizvodno-skladiščne prostore.
Pobudnik želi na podlagi spremembe prostorskega akta še v letošnjem letu pričeti z dozidavo
nove proizvodne hale in skladišča, v katerih bo umestil novo proizvodnjo in nove tehnologije
ter v enem letu zaposliti med 20 in 25 novih delavcev, v naslednjih letih pa skupaj zagotoviti
med 35 – 40 novih delovnih mest.
Novi postopek se je začel na pobudo podjetja Plastoform, ki je tudi lastnik zemljišča, nanaša
pa se zgolj na širitev enote urejanja prostora z oznako BL21.ip in sicer na zemljišča s parc.
št. 299/1, 298/1 in 297, vse k.o. Kladje, ki so po prostorskem aktu, veljavnem pred
sprejemom občinskega prostorskega načrta, že bile zazidljive.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka, ga podpira in občinskemu svetu
predlaga, da usklajen predlog odloka obravnava in sprejme v drugi obravnavi.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v drugi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni
center Šmarje – druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Andreja Preložnik, AR Projekt d.o.o.; Jože
Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor in župan:
Obravnavano območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
na jugozahodni strani omejuje reka Sava, na severni strani glavna železniška proga Zidani
Most – Dobova in regionalna cesta Radeče - Breg - Sevnica – Brestanica, na vzhodni strani
zbirna mestna cesta Šmarje (nadvoz) - Stilles in železniška proga Trebnje – Sevnica, na
južni strani. Prometno se bo območje OPPN navezalo na regionalno cesto preko izvoznouvoznega cestnega priključka iz predvidenega kraka novega krožnega krožišča v smeri
Boštanj - Planina. Z OPPN bodo določeni pogoji za pripravo projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja
objektov in varovanja okolja.
Z OPPN se načrtuje umestitev dveh trgovsko poslovnih objektov s pripadajočo zunanjo
ureditvijo prometnih in odprtih površin.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v drugi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
trgovsko poslovni center Šmarje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES
Sevnica ZN 31 – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Postopek je bil začet na pobudo lastnika zemljišča parc. št. 507/7, k.o. Metni Vrh, Žaga
Krajnc Jože s.p., ki želi zgraditi skladišče za les, ki odstopa od določb v veljavnem
zazidalnem načrtu, kar zadeva odmike od parcelnih meja in absolutne višinske kote pritličja
skladišča.
Objekti in zunanje ureditve v območju ZN 31 so bile zaradi premalo natančnih določb akta že
v preteklosti prilagojene stanju na terenu, zato so se pojavila odstopanja od prostorskega
akta. Odmiki od parcelnih meja se zaradi odmika od brežine in sosednjega objekta s
spremembo povečajo, višinska kota pritličja skladišča pa se prilagodi niveleti dostopne ceste.
S predlagano spremembo in dopolnitvijo odloka bo omogočena gradnja za potrebe
skladiščenja lesa pri obstoječi žagi.
Odbor za okolje in prostor podpira predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
IC INES Sevnica ZN 31.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Postopek je bil začet na pobudo podjetja Tanin Sevnica d.d.. Objekt v katerem se izvaja
tehnološki razvoj je opredeljen kot stanovanjski del, v katerem so sedaj pisarne in prvi del
laboratorija, in obstoječ gospodarski objekt, ki je prizidek k stanovanjski hiši, v katerem je
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drugi del laboratorija. Podjetje želi za potrebe tehnološkega razvoja obstoječe objekte
rekonstruirati in jim spremeniti namembnost, ter dozidati in razširiti raziskovalni laboratorij s
pomožnimi prostori.
Po veljavnem zazidalnem načrtu obstoječa objekta ležita v stanovanjskem območju, kjer pa
dozidave z veljavnim odlokom niso dovoljene, s predlagano spremembo in dopolnitvijo
prostorsko izvedbenega akta pa bo podjetju omogočena gradnja za potrebe nadaljnjega
razvoja in raziskovalnega dela.
Odbor za okolje in prostor podpira predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro
v Šmarju – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Sprememba akta je potrebna zaradi zagotavljanja možnosti gradnje osnovnega in pomožnih
objektov z odmikom od meje sosednjih parcel, ki je manjši kot je določeno v veljavnem
odloku prostorskega akta. V veljavnem odloku je določen minimalni odmik od meje sosednje
parcele in sicer 2,0 m, s predlagano toleranco pa dopuščamo možnost odmika najbolj
izpostavljenega dela stavbe minimalno 1,0 m od parcelne meje sosednjega zemljišča.
Obravnavano območje je v zasebni lasti, zato je glede odmika sklenjen ustni dogovor med
lastnikom zemljišča in potencialnim kupcem ter pobudnikom za spremembo akta. Ker
podkletitev objekta zaradi konfiguracija terena (ravno zemljišče) ni smiselna, je potrebno
omogočiti pomožne prostore v pritlični etaži, zato je smiselno omogočiti gradnjo bližje
parcelni meji. Navedeni posegi ne spreminjajo osnovne namenske rabe prostora, ne bodo
presegali določenega faktorja pozidanosti ter se nanašajo samo na možnost prostorske
umestitve gradnje v sklopu obstoječe gradbene parcele ter so vezani na obstoječe
infrastrukturne priključke.
Odbor za okolje in prostor podpira predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na
Zajčjo goro v Šmarju.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Dopolnitve Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na
Trgu svobode v Sevnici
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Občinski svet Občine Sevnica je na 5. redni seji dne 25. 2. 2015 sprejel Odredbo o ureditvi
parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu Svobode v Sevnici, in sicer za območje
parcel št. 493/24, 493/25, 493/28 in 493/32, vse k.o. Sevnica. Na podlagi pobude člana
občinskega sveta in prakse parkiranja se predlaga sprememba režima označevanja časa
parkiranja, in sicer le za prvo brezplačno uro parkiranja, za katero lahko uporabnik parkirišča
označi ali s parkirno uro ali na drug ustrezen način, iz katerega je nedvoumno razviden dan
in čas pričetka parkiranja.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval dopolnitev odredbe, se z njo strinja in jo predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Župan : Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Šerjak, Roman Perčič, župan in Danica Božič.
Povzetek razprave:
Opaziti je, da nekateri uporabniki obravnavanih parkirišč parkirajo za več ur tako, da za
vsako poteklo uro prinesejo nov parkirni listek za naslednjo uro. Pojasnjeno je bilo, da Skupni
prekrškovni organ na podlagi izkušenj v Brežicah pregleduje tudi to in takšne uporabnike
sankcionira.
Župan: Predlaga sprejem dopolnjene odredbe.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na
javnih parkiriščih na Trgu svobode v Sevnici.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Seznanitev s projektom CeROD II
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Alenka Mirt in Jože Udovč,
predsednik Odbora za okolje in prostor.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, župan, Alenka Mirt, Jože Udovč, Franc Pipan,
Danica Kramžar in Rado Kostrevc.
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Povzetek razprave:
Na odlagališču CeROD se, poleg vseh ostalih posavskih, dolenjskih in belokranjskih občin,
odlagajo tudi odpadki z območja občine Sevnica, za njihovo obdelavo pa ima Komunala
Sevnica kot izvajalka obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki sklenjeno
pogodbo s krškim podjetjem Kostak. Zaradi več spremenjenih okoliščin in dejstva, da
projekta CeROD II po načrtovani dinamiki ne bo možno izvesti, so se občine družbenice
maja letos odločile, da je od projekta bolj smiselno odstopiti in poiskati drugačne rešitve.
Podjetje CeROD je pripravilo nov projekt o skupni izgradnji obrata za mehansko biološko
obdelavo odpadkov, ki v predlagani obliki za sevniško občino ni primeren tako z vsebinskega
kot finančnega vidika. V splošni razpravi je bila izražena podpora odločitvi, da se od projekta
odstopi, ob dejstvu, da bo potrebno kriti del pogodbenih kazni za prekinitev pogodbe.
Župan: Oblikuje sklep in predlaga njegovo sprejetje.
SKLEP:
Predlagana Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta mehansko biološke obdelave
(MBO) odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske je za Občino
Sevnica nesprejemljiva, tako z vsebinskimi zahtevami do občine kot s finančnega
vidika.
Občinski svet Občine Sevnica pooblašča župana in občinsko upravo, da pripravi načrt
ravnanja z odpadki, da se zagotovi učinkovito in primerno ravnanje z odpadki skladno
z zakonodajo ter finančno vzdržno za uporabnike, kot tudi za Občino Sevnica. Župan
je dolžan o realizaciji tekoče seznanjati občinski svet.
Mestna občina Novo mesto in Javno podjetje CeROD d.o.o. pripravita pregled vseh
vlaganj v projekt CeROD, vključno z nadomestili za omejeno rabo prostora, od začetka
projekta do vključno 31.10.2015, ločeno po letih in družbenikih.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016 – prva obravnava
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.
**ob 16.50 uri pride Tomaž Lisec (prisotnih 25 svetnikov).
Stališča delovnih teles so predstavili njihovi predsedniki: Ivan Orešnik, predsednik Odbora za
finance in proračun; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Jože
Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti.
Župan je povedal, da so bili dne 1.12.2015 na seji Odbora za finance in proračun vloženi
amandmaji politične stranke SDS, ki so bili skupaj z obrazložitvijo in opredelitvijo do njih, dani
svetnikom na klop. Glede na to, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica daje
možnost, da predlagatelj amandmajev le-te umakne, je župan kot predlagatelj proračunov
vprašal svetnike stranke SDS, ali jih umika.
V postopkovni razpravi so sodelovali: župan, Ivan Orešnik, Tomaž Lisec in Alenka Mirt.
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Po pritrdilnem odgovoru svetnikov SDS, je župan v duhu približevanja posameznim
amandmajem, predlagal dva nova amandmaja:
PREDLOG AMANDMAJA 1:
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR se v okviru področja porabe
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST v okviru
podprograma 16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
doda nova proračunska vrstica 16405 STRATEŠKO NAČRTOVANJE/420804 NAČRTI IN
DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – projekt Pristan Orehovo, v višini 10.000 EUR.
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR se v okviru področja porabe 13
PROMET, PROMETNA INFRASTUKTURA IN KOMUNIKACIJE v okviru podprograma
13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
zmanjša proračunska vrstica 13402 TEKOČI TRANSFERI ZA KOMUNALNO
DEJAVNOST/402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV, v višini 10.000 EUR.
PREDLOG AMANDMAJA 2:
Pri uporabniku 4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI se v okviru področja porabe
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE v okviru podprograma 18059001
PROGRAMI ŠPORTA
poveča proračunska vrstica 18420 TRANSFERI ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI/412000
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM v višini 18.000
EUR.
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI
IN OBVEZNOSTI v okviru podprograma 23039001 SPLOŠNA PRORAČUNSKA
REZERVACIJA
zmanjša proračunska vrstica 23410 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA/409000
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA v višini 18.000 EUR.
Župan: Predlaga izvedbo glasovanja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma, ki glasi:
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR se v okviru področja porabe
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST v
okviru podprograma 16029003 PROSTORSKO NAČRTOVANJE
doda nova proračunska vrstica 16405 STRATEŠKO NAČRTOVANJE/420804 NAČRTI IN
DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – projekt Pristan Orehovo, v višini 10.000
EUR.
Pri uporabniku 4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR se v okviru področja porabe
13 PROMET, PROMETNA INFRASTUKTURA IN KOMUNIKACIJE v okviru podprograma
13029001 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
zmanjša proračunska vrstica 13402 TEKOČI TRANSFERI ZA KOMUNALNO
DEJAVNOST/402503 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV, v višini 10.000
EUR.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Amandma je sprejet.

9

SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma, ki glasi:
Pri uporabniku 4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI se v okviru področja
porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE v okviru podprograma
18059001 PROGRAMI ŠPORTA
poveča proračunska vrstica 18420 TRANSFERI ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI/412000
TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM v višini
18.000 EUR.
Pri uporabniku 3000 ŽUPAN se v okviru področja porabe 23 INTERVENCIJSKI
PROGRAMI IN OBVEZNOSTI v okviru podprograma 23039001 SPLOŠNA
PRORAČUNSKA REZERVACIJA
zmanjša proračunska vrstica 23410 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA/409000
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA v višini 18.000 EUR.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Amandma je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2016, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica
za leto 2016 in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2016.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 210.441
EUR, razpolaganje z nepremičnim premoženje pa se načrtuje v orientacijski vrednosti
296.000 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, katerih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se
lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem, do največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša
največ 101.288,20 EUR.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar –
marec 2016
Obrazložitev je podal župan: Glede na to, da je bil pri prejšnji točki dnevnega reda proračun
za leto 2016 sprejet, je predlagal umik napovedane točke z dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se točka Seznanitev s Sklepom o začasnem
financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2016 umakne z dnevnega reda.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2016
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica določa, da se višina
denarne pomoči določi s sklepom ob sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto in
velja do uveljavitve proračuna na naslednje koledarsko leto. Podan je predlog, da višina
denarne pomoči v letu 2016 ostane enaka kot v letu 2015, in sicer v znesku 240,00 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je podal predlog, da se naj višina enkratne denarne pomoči zviša na 300 EUR,
župan mu je odgovarjal o sami določitvi višine zneska in zagotovitvi sredstev v proračunu.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Sevnica v letu 2016, ki znaša 240 EUR.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Občina Sevnica vsako leto v skladu z Zakonom o športu pripravi letni program športa (v
nadaljevanju: LPŠ), s katerim se določi izvajanje Nacionalnega programa športa v RS in
Strateškega načrta javnega zavoda KŠTM Sevnica za obdobje 2015-2019. Letni program
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti,
potrebnih za njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine
Sevnica. Cilji na področju športa so skladni z javnim interesom države, in sicer da se
prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Skladno s tem načelom so v
nacionalnem programu opredeljeni cilji, ki so osnova za lokalni nivo: povečati delež športno
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dejavnih odraslih prebivalcev, povečati delež športno dejavnih otrok in mladine, povečati
delež športno dejavnih invalidov, v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev
Slovenije povečati delež redno športno dejavnih prebivalcev, povečati delež športno dejavnih
prebivalcev v strokovno vodenih programih, obdržati število športnikov v tekmovalnih
sistemih in število vrhunskih športnikov ter povečati prepoznavnost športa kot pomembnega
družbenega podsistema.
V LPŠ za leto 2016 se uvaja novost, in sicer procentualno delitev glede na skupno vrednost
sredstev celotnega razpisa, s poudarkom na izvajanju množičnega športa, rekreacije ter
vzgoje otrok in mladine. LPŠ bo dal večji poudarek prvim štirim sklopom, in sicer prostočasni
športni vzgoji in obštudijski dejavnosti (interesna športna vzgoja predšolskih otrok, interesna
športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna športna vzgoja mladine, interesna športna
vzgoja študentov), športno rekreativni dejavnosti odraslih, športu invalidov ter športni vzgoji
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
V športnih panogah, tako individualnih kot kolektivnih, je velik problem pomanjkanje
kvalitetnega trenerskega kadra.. V sodelovanju z nosilci izobraževanja je potrebno izboljšati
sistem razvoja strokovnih kadrov. Zaradi tega razloga bo LPŠ v letu 2016 namenil več
sredstev za usposabljanje in izobraževanje strokovnega kadra.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa v Občini Sevnica
za leto 2016 in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Mojca Sešlar, Rado Kostrevc, Frančiška
Zemljak in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da se naj doda nova kategorija in sicer upokojenci (pri programu šport
invalidov) ter da se naj spremenijo deleži sofinanciranja nekaterih programov. Pojasnjeno je
bilo, da so navedene kategorije programov v LPŠ povzete iz Nacionalnega programa športa
v RS in da jih je kot take potrebne upoštevati.
Župan: Predlaga spremembe sofinanciranja nekaterih programov in da predlog na
glasovanje.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v Letnem programu športa v Občini Sevnica za
leto 2016, v poglavju: Športni programi, financirani preko javnega razpisa; spremenijo
deleži sofinanciranja nekaterih programov in sicer:
- prostočasna športna vzgoja in obštudijske dejavnosti (interesna športna vzgoja
predšolskih otrok, interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, interesna
športna vzgoja mladine, interesna športna vzgoja študentov): iz 15 % na 13%,
- športno rekreativna dejavnost odraslih: iz 9 % na 12%,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: iz
38 % na 37%.
Izid glasovanja: 23 za 1 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 14
Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
pravna podlaga za sprejem letnega programa kulture je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo. Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje
in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. S tem se
uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti. Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju občine Sevnica imajo društva in druge neprofitne
organizacije, javni zavodi ter Območna enota javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. V
letu 2016 je v interesu Občine Sevnica, da podpre kulturne projekte, ki jih izvajajo društva in
druge neprofitne organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti, ki dejavnost
opravljajo na in za območje občine.
Iz predloga Letnega programa kulture v Občini Sevnica so razvidne vsebine, ki jih bo v letu
2016 iz proračuna za področje kulture (so)financirala občina. Višina sredstev po posameznih
sklopih letnega programa kulture izhaja iz Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom kulture v Občini Sevnica
za leto 2016 in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem Letnega programa kulture.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program kulture v Občini Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
slovenske občine so v letu 2010 prvič prejele del koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, ki jim pripada po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu. Do sedaj se
je navedeni vir sredstev namensko porabljal na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega
svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, za ohranitev rastišča in izvedbo ukrepov
po odloku.
Občinski svet Občine Sevnica je na 9. redni seji dne 23.9.2015 v prvi obravnavi obravnaval
predlog odloka, zato so bile podane tudi obrazložitev sprejetih predlogov občinskega sveta iz
prve obravnave. V predlogu odloka v drugi obravnavi je zapisana tudi prehodna določba, ki
se nanaša na preklic Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča
Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, ki je opredeljeval namensko
porabo sredstev iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Predlog odloka je usklajen z Zvezo lovskih družin Novo mesto in Zvezo lovskih družin
Posavja.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel stališče, da se odlok v predlagani obliki
posreduje v sprejem občinskemu svetu.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in Vlasta Kuzmički.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, če se bo prejeta koncesijska dajatev uporabljala za ohranitev rastišča
Cluzijevega svišča na Lovrencu. Pojasnjeno je bilo, da se je ta prejeta dajatev do sedaj
uporabljala za omenjeno rastišče, s sprejemom tega odloka pa bodo denar prejele lovske
družine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog Pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo skrbi za uresničevanje javnega interesa v
kulturi, in sicer z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov in projektov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Občina Sevnica sredstva razdeljuje na podlagi pravilnika, ki
določa postopek in merila ter kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev. Dosedanji
pravilnik, ki je bil sprejet leta 2011, se je v praksi izkazal kot učinkovit. Spremembe se
nanašajo na splošne določbe ter na postopek za izbor programov zaradi uskladitve vseh
pravilnikov iz Oddelka za družbene dejavnosti s področja razpisov. Novo je tudi to, da
celoten postopek razpisa, od priprave razpisne dokumentacije do izdaje sklepov in pogodb
vodi strokovna služba Občine Sevnica in ne več JZ KŠTM Sevnica.
V pravilniku niso opredeljeni upravičeni in neupravičeni stroški. Ti se namreč vsakoletno
določijo v javnem razpisu. Predlog pravilnika je bil poslan v predogled JZ KŠTM Sevnica in
JSKD OI Sevnica, ki nanj nista imela nobenih pripomb.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom pravilnika in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Gregor Korene in župan.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, zakaj se celoten postopek razpisa, od priprave razpisne dokumentacije
do izdaje sklepov in pogodb iz JZ KŠTM Sevnica prenaša na Občino Sevnica. Župan je
odgovoril, da zaradi večje operativnosti oziroma daje bilo iz izkušenj razvidno, da so razpisi
hitreje stekli, če so bili izvedeni na strani Občine Sevnica.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov in
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov za
mlade v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Občina Sevnica razdeljuje sredstva iz razpisa za mladino na podlagi pravilnika, ki določa
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev. Dosedanji pravilnik, ki je bil
sprejet leta 2007, se je v praksi izkazal kot neučinkovit, nepregleden pri uporabi, predvsem s
strani komisije, ki je vloge ocenjevala. Spremembe pravilnika se nanašajo na splošne
določbe ter na postopek za izbor programov zaradi uskladitve vseh pravilnikov iz Oddelka za
družbene dejavnosti s področja razpisov.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom pravilnika in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
ter projektov za mlade v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Občina Sevnica razdeljuje sredstva iz razpisa za socialo na podlagi pravilnika, ki določa
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev.
Dosedanji pravilnik, ki je bil sprejet leta 2006, se je v praksi pokazal kot zastarel, neučinkovit,
nepregleden pri uporabi, predvsem s strani komisije, ki je vloge ocenjevala. Spremembe
pravilnika se nanašajo na splošne določbe ter na postopek za izbor programov zaradi
uskladitve vseh pravilnikov iz Oddelka za družbene dejavnosti s področja razpisov.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom pravilnika in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik za sofinanciranje programov in projektov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica se na
območju Občine Sevnica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost
točke valorizira občinski svet vsako leto, skladno z letnim planom urejanja stavbnih zemljišča
in indeksom cen življenjskih potrebščin.
Konec leta 2014 je občinski svet sprejel sklep o povišanju vrednosti točke za leto 2015 za 5
%, saj je bila vrednost točke nespremenjena od leta 2008, rast življenjskih potrebščin pa je
bila v tem obdobju 8,4 %. Tako je vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2015 znašala 0,00087 EUR.
Za leto 2016 pa je podan predlog, da vrednost točke ostane enaka kot v letu 2015.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Zakon o davkih občanov določa, da je osnova za davek od premoženja vrednost stavbe,
delov stavb in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih
republiškega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki ga določi
občinski svet. Vrednost točke je za leto 2015 znašala 2,90 EUR. Rast cen življenjskih
potrebščin v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 je negativna in znaša - 0,5 %. Občina
Sevnica zato predlaga, da se za leto 2015 uporablja znižana vrednost točke in sicer 2,89
EUR.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave:
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov
stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica, ki za leto 2016 znaša 2,89 EUR.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 21
Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Občina mora vsako leto na osnovi veljavne zakonodaje določiti gradbeno ceno za m2 neto
tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča.
Primerljiva gradbena cena stanovanj se uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko
gradnjo, vrednost stavbnega zemljišča pa se uskladi na osnovi indeksa življenjskih
potrebščin.
Tako predlagana primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta,
zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica,
za leto 2016 znaša 927,12 EUR, vrednost 1m2 stavbnega zemljišča za naselji Sevnica in
Boštanj 9,51 EUR/m2, za ostala naselja pa 6,35 EUR/m².
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2016.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 22
Potrditev cenika za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
v Krajevni skupnosti Blanca
Uvodno obrazložitev sta podala župan in 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
občinski svet. Svet Krajevne skupnosti Blanca je pripravil predlog cenika za potrditev
občinskega sveta.
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Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Alenka Mirt, župan, Božidar Beci, Ivan Orešnik, Rado
Kostevc, Janez Kukec in Jože Udovč.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o primernosti višine posameznih cen, primerjalno med krajevnimi
skupnostmi, o dilemi enkratnega, vsakoletnega oziroma 10 letnega obračunavanja najema
zemljišča za grob in anomalijah, ki se ob tem pojavljajo. Pojasnjeno je bilo, da naj bi te
anomalije in s tem tudi poenotenje cenikov, uredil zakon, ki je v pripravi. Razpravljavci so se
strinjali, da se počaka na sprejem zakona, nato pa je potrebno na njegovi osnovi slediti
usklajevanju cenikov tudi na lokalni ravni.
Župan: Predlaga potrditev predloženega cenika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil cenik za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v
Krajevni skupnosti Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 23
Predlog sklepa o imenovanju direktorja JP Plinovod Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Lidija Udovč:
Občina Sevnica kot ustanoviteljica podjetja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Plinovod Sevnica ter njihovega statuta, imenuje direktorja podjetja na podlagi javnega
razpisa na predlog nadzornega sveta podjetja, ki oblikuje predlog po opravljenem javnem
razpisu. Na razpis je pravočasno prispelo 13 vlog, ena je bila prepozna. Nadzorni svet je
prispele vloge pregledal in sprejel sklep, da ustanoviteljici za direktorja predlaga kandidata
Antona Krajnca, dosedanjega direktorja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pregledala kandidatovo razpisno
dokumentacijo, z njim opravila tudi osebni razgovor ter predlaga občinskemu svetu, da za
direktorja JP Plinovod Sevnica za naslednje mandatno obdobje imenuje Antona Krajnca iz
Metnega Vrha, pošta Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, župan, Tomaž Lisec, Ivan Orešnik in Frančiška
Zemljak.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da so bili razpis in s tem tudi razpisni pogoji za delovno mesto
direktorja Plinovoda prirejeni za obstoječega direktorja podjetja, prav tako še ni bil realiziran
sklep občinskega sveta, da je potrebno pripraviti analizo možnosti povezovanja JP Plinovod
Sevnica in JP Komunala d.o.o. Sevnica. Pojasnjeno je bilo, da je bil odgovor v zvezi s
povezovanjem omenjenih podjetjih podan pri točki dnevnega reda Odgovori na vprašanja in
pobude članov občinskega sveta, in sicer da je bilo ugotovljeno, da se kot soustanovitelj JP
Plinovod Sevnica v dokumentih iz preteklih desetletij pojavlja tudi podjetje Geoplin d.o.o.
Ljubljana. Zaradi tega je potrebno prioritetno rešiti vprašanje lastništva oziroma solastništva
podjetja Geoplin d.o.o., ki je sofinanciralo gradnjo mestne mreže v Sevnici, šele nato bo
lahko tekla razprava o možnostih povezovanja podjetij Plinovod in Komunala Sevnica.
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Župan: Predlaga sklep o imenovanju direktorja JP Plinovod Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je za direktorja javnega podjetja Plinovod Sevnica imenoval Antona
Krajnca, stanujočega na naslovu Metni Vrh 23 a, pošta Sevnica.
Izid glasovanja: 13 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 24
Predlog mnenja o kandidatih za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kukec, po pooblastilu predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda vrtca je z dopisom ustanoviteljico Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o
dveh prijavljenih kandidatih, ki sta se prijavila na razpis ter izpolnjujeta zakonske in razpisne
pogoje, in sicer za Vlasto Fele in mag. Boruta Zidarja. Področni zakon določa, da mora svet
zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo
pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti. Če lokalna skupnost ne da
mnenja v 20. dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega
mnenja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s pisnima prijavama
obeh kandidatov, prav tako sta se oba osebno predstavila komisiji, ki predlaga občinskemu
svetu, da o obeh kandidatih izda pozitivno mnenje.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Lidija Udovč in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o vlogi resornega ministrstva in sveta zavoda pri dokončnem imenovanju
ravnatelja.
Župan: Predlaga izdajo dveh pozitivnih mnenj.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vlasti Fele, diplomirani
vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Loka 92, Loka pri Zidanem Mostu,
za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Borutu Zidarju,
univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru
znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujočemu na naslovu Blanca 58, pošta
Blanca, za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 25
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Janez Šerjak in župan.
Povzetek razprave:
Frančiška Zemljak: Izrazi ogorčenje nad vandalizmom v drevoredu ob reki Savi, kjer so bile
demontirane pipe s pitnikov. Izrazi nestrinjanje z odgovorom na pobudo za postavitev
ogledala na križišču iz smeri Ribnikov na nadvoz Šmarje, ker je predlagana lokacija za
postavitev resnično nevarna.
Janez Šerjak:
- omejitev nosilnosti nadvoza v Šmarju je trenutno na 30 t, kar je po njegovem mnenju
premalo, zato se je potrebno pri izgradnji novega, ojačanega in razširjenega nadvoza,
zavzemati, da bo njegova nosilnost 40 t;
- pri odgovoru o reševanju dolga Rokometnega kluba Sevnica zaradi najema dvorane
bi želel še podatek o višini dolga.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podanimi
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Frančiška Zemljak:
Izrazi nestrinjanje z odgovorom na pobudo za postavitev ogledala na križišču iz smeri
Ribnikov na nadvoz Šmarje, ker je predlagana lokacija za postavitev resnično nevarna.
Janez Šerjak:
1. Omejitev nosilnosti nadvoza v Šmarju je trenutno na 30 t, kar je po njegovem
mnenju premalo, zato se je potrebno pri izgradnji novega, ojačanega in
razširjenega nadvoza, zavzemati, da bo njegova nosilnost 40 t.
2. Pri odgovoru o reševanju dolga Rokometnega kluba Sevnica zaradi najema
dvorane bi želel še podatek o višini dolga.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 26
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
Poda pobudo, da se naj na parkirišču pri Gasilskem domu Sevnica označi parkirni prostor, ki
bo rezerviran za invalide.
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Ad 27
Razno

Župan:
- povabi na številne dogodke, ki se bodo zvrstili ob koncu leta.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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