OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 11.2.2015

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 28.1.2015, 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, Ivan Orešnik, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Rado
Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak,
Srečko Ocvirk, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak,
Vanja Žulič.
Odsotna:
Gregor Korene, Franc Pipan.
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
- Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
Poročevalci:
- Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 3. t.d.r.
- Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica, k 5. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica; k 6. t.d.r.
- Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica; k 7. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek in snemalec – Televizija Vaš Kanal
Novo mesto, Vernesa Sadulai in snemalec - Ansat televizija, Renata Žnidar – Dolenjski list.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 4. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 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 obravnavata 8. in 9. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev
Statuta Občine Sevnica ter Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Vanja Žulič in župan.
Povzetek razprave:
17. januarja 2015 je bil na Pokleku zbor krajanov, Statut Občine Sevnica pa določa, da se z
zapisnikom zbora občanov seznani občinski svet. Svetnico je zanimalo, zakaj seznanitev s
poročilom ni na dnevnem redu seje.
Župan je pojasnil, da je obravnava poročila predvidena za obravnavo na naslednji, 5. redni
seji občinskega sveta.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 8. in 9. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta
Občine Sevnica ter Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 22 svetnikov).
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 4. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta, z dne
17.12.2014
3. Seznanitev z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2015
4. Predlog Lokalnega program za kulturo Občine Sevnica za obdobje 2015-2018
5. Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2015-2019
6. Predlog Strateškega načrta javnega zavoda KŠTM Sevnica za obdobje 2015-2019
7. Seznanitev z reorganizacijo Nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Sevnica
8. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
9. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
10. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2015
11. Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu 2015
12. Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica
13. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2014
14. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2014
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15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 3. redne seje občinskega sveta, z dne
17.12.2014
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 3. redne seje občinskega sveta z dne,
17.12.2014.
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 objavljeni v Uradnem listu RS. V gradivu so predloženi odgovori
na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 3. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 3. redne seje občinskega sveta z
dne, 17.12.2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Seznanitev z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal Miran Grubenšek, predsednik nadzornega odbora:
V skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Sevnica bo nadzorni odbor opravil
obvezni nadzor nad zaključnim računom proračuna Občine Sevnica za leto 2014, nad
razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem ter nad nakupi zemljišč
v prvem in drugem polletju leta 2015 ter nad drugimi zadevami, za katere se bo odločil
nadzorni odbor na podlagi predloga občinskega sveta, župana ali drugih predlagateljev.
Nadzorni odbor bo opravil nadzor nad realizacijo finančnega načrta ter usklajenost
računskega izkaza s finančnim načrtom enega javnega zavoda in treh krajevnih skupnosti.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim programom dela nadzornega odbora.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z Letnim programom dela in nadzora Nadzornega
odbora Občine Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Lokalnega programa za kulturo Občine Sevnica za obdobje 2015-2018
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Konec leta 2013 je bil s strani države sprejet obsežen dokument Nacionalni program na
področju kulture v RS za obdobje 2014-2017, ki opredeljuje cilje in prioritete na številnih
področjih (uprizoritvena, glasbena in likovna umetnost, mediji, ljubiteljska kulturna dejavnost,
kulturna dediščinaH). Lokalni program za kulturo (v nadaljevanju: LPK) naj bi izvajalcem
kulturnih programov in projektov zagotovil bolj konstantno programsko delovanje. Občina
Sevnica bo z zagotavljanjem namenskih sredstev na področju kulture spodbujala delovanje
in nudila pogoje za razvoj dejavnosti in krepitev javne kulturne infrastrukture. Ljubiteljsko
kulturno dejavnost se bo spodbujalo s sofinanciranjem programov kulturnih društev in
posameznih projektov, ki bodo upravičili svoje širše poslanstvo in bodo zanimivi za širšo
lokalno skupnost ali pa bodo kvalitetno presegali društveno raven delovanja. Občina bo
zagotavljala pogoje za kulturno ustvarjalnost, dostopnost javnih dobrin (infrastrukture,
opreme, prostorov) preko obstoječih javnih zavodov (KŠTM Sevnica, Knjižnica Sevnica) ter
omogočala vsem zainteresiranim posameznikom, skupinam, društvom in organizacijam
kulturno raznolikost delovanja. Za izvajanje posamičnih nalog bo z namenom uresničitve
javnega interesa na področju ljubiteljske kulture sodelovala z JSKD OI Sevnica in
reprezentativno ZKD Sevnica. Občina bo podpirala posamične kulturne projekte in javne
kulturne programe z zbiranjem predlogov na podlagi javnega razpisa. Na podlagi izbora
programov in projektov bodo z izvajalci sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju. Lokalni
program za kulturno Občine Sevnica se lahko v obdobju 2015-2018 spreminja in dopolnjuje
vsako leto.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Lokalnega programa za kulturo Občine
Sevnica za obdobje 2015-2018 ter ga v predlagani obliki posredoval v sprejem občinskemu
svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, župan in Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo, da se pojavljajo članki z istimi vsebinami v Grajskih novicah in
Posavskem obzorniku, da bi morala KŠTM in JSKD delovati skupaj na področju kulture,
izpostavljen je bil pomen kulturnih domov po krajevnih skupnostih ter Knjižnice Sevnica in
Glasbene šole za nadgradnjo ljubiteljske kulture. Podan je bil predlog, da je potrebno do leta
2018 ustvariti pogoje za izgradnjo nove kulturne dvorane v Sevnici.
Župan: Predlaga sprejem Lokalnega programa za kulturo.

4

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Lokalni program za kulturo Občine Sevnica za obdobje 20152018.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2015-2019
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica in
Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je naloga direktorja javnega
zavoda na področju kulture med drugimi tudi priprava in sprejetje strateškega načrta javnega
zavoda. Strateški načrt obsega programske usmeritve in predviden obseg programa,
organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za
kadrovski načrt. K strateškemu načrtu je potrebno pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja,
soglasje k načrtu pa daje svet zavoda.
Predstavljeno je bila 56 letno delovanje Knjižnice Sevnica, ki ima poleg matične knjižnice še
izposojevališči v Krmelju in v Loki pri Zidanem Mostu. Glavna dejavnost je izposoja
knjižničnega gradiva, poleg tega organizirajo prireditve za najmlajše, literarne večere,
strokovna predavanja in likovne razstave. Konec leta 2013 je bilo v knjižnici vpisanih 75.575
enot knjižničnega gradiva in 124.659 izposoj na dom. Kot vizijo so si zadali razvoj treh
področij: povečati dostopnost storitev, uvedbo knjigomata in povečanje aktivnosti na oddelku
za domoznanstvo.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog strateškega načrta ter ga v predlagani
obliki posredoval v obravnavo občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Danica Božič, Anita Šiško in župan.
Povzetek razprave:
Izrečena je bila pohvala nad delom knjižnice ter njenemu prizadevanju za uvajanje novih
oblik dela/izposoje in ohranjanje bralne kulture ter na ta način medgeneracijsko povezovanje.
Podan je bil predlog, da naj bi bila knjižnica odprta tudi pred prazniki (novo leto), ker so ljudje
v tem času še bolj osamljeni in jim knjižničarke predstavljajo možnost socialnih stikov.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja k obravnavanemu strateškemu načrtu.
SKLEP:
Občinski svet je dal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Knjižnice Sevnica za
obdobje 2015-2019.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Strateškega načrta javnega zavoda KŠTM Sevnica za obdobje 2015-2019
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM; Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
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Povzeto po gradivu je bil predstavljen strateški načrt zavoda po področjih: kulturna
dejavnost, športna dejavnost, turistična dejavnost, mladinska dejavnost ter trženje vseh
dejavnosti.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog strateškega načrta ter ga v predlagani
obliko posredoval v obravnavo občinskemu svetu.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog strateškega načrta ter ga v
predlagani obliko posredoval v obravnavo občinskemu svetu s pripombo, da je gradivu
potrebno dodati opis točke sejma in tržnice.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Frančiška Zemljak, Tanja Novšak, Mojca Pernovšek, župan, Ivan
Orešnik, Hermina Šantej in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da obratovalni čas sevniškega gradu ni najbolj primeren ter da
turistična agencija Doživljaj še ni povsem zaživela in da je obred veličastne (velike) grajske
poroke v parku predrag. Pri turizmu so cilji navedeni preveč presplošno, v gradivu niso
navedeni podatki, kako je bil zavod uspešen pri javljanju na razpise. V gradivu ni dovolj
podrobno predstavljena strategija razvoja Lisce, zavod bi se moral pripraviti tudi na
upravljanje športnih igrišč izven mesta Sevnica. Župan je povzel pripombe iz razprave in
predlagal, da naj jih JZ KŠTM poskuša vključiti v svoje delo.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja k obravnavanemu strateškemu načrtu.
SKLEP:
Občinski svet je dal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda KŠTM
Sevnica za obdobje 2015-2019.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Seznanitev z reorganizacijo Nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mojca Sešlar; Vladimira Tomšič, direktorica
Zdravstvenega doma Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Svetnikom je bila predstavljena namera reorganizacije nujne medicinske pomoči, ki jo želi
Ministrstvo za zdravje pod idejo urejanja urgentnih centrov v nočnem času in čez vikende
okrniti. S postavljanjem urgentnih centrov naj bi se izvajanje nujne medicinske pomoči med
osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj v zdravstvenem domu ne izvajalo, pacienti pa bi morali v
tem času iskati pomoč v najbližjem urgentnem centru, v Brežicah, ki je oddaljeno 33
kilometrov, kar je za obravnavo nujnih primerov predolg odzivni čas. V takih primerih bi bili
naši občani v diskriminatornem položaju, zato je potrebno vztrajati, da država ohrani
izvajanje službe Nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Sevnica v rednem
delovnem času in sicer kot obstoječo ekipo C, v sestavi zdravnik, diplomirani zdravstvenik in
zdravstveni tehnik-reševalec.
Odbor za družbene dejavnosti je bil seznanjen z reorganizacijo nujne medicinske pomoči,
zato predlaga občinskemu svetu, da podpre predlog za ohranitev službe nujne medicinske
pomoči kot enoto C v Zdravstvenem domu Sevnica ter da se občane Občine Sevnica
medijsko seznani z namero Ministrstva za zdravje.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, Božidar Groboljšek, Zdenka Dernovšek, Vladimira
Tomšič, župan, Hermina Šantej, Danica Kramžar in Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Vsi razpravljavci so si bili enotni, da je potrebno uporabiti vsa sredstva, da se zadrži izvajanje
Nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Sevnica, ker so zaradi predolgih odzivnih
časov lahko ogrožena življenja. Odnos in odzivnost Ministrstva za zdravje sta porazna, se pa
povezujejo župani občin s podobnimi težavami.
Župan: Predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica od Vlade Republike Slovenije zahteva, da z
reorganizacijo nujne medicinske pomoči zagotovi v rednem delovnem času ekipo
nujne medicinske pomoči (kot obstoječo ekipo C) v sestavi zdravnik, diplomirani
zdravstvenik in zdravstveni tehnik-reševalec.
Ob sočasnih intervencijah naj bi se v dnevnem času zagotavljala še rezervna ekipa
oziroma ekipa za izvajanje nujnih reševalnih prevozov (diplomirani zdravstvenik in
zdravstveni tehnik-voznik).
Ekipa Nujne medicinske pomoči Sevnica naj pokrije sivo cono med urgentnimi centri
Brežice, Novo mesto, Trbovlje in Celje in naj bo organizacijsko in finančno samostojna
enota s sedežem v Zdravstvenem domu Sevnica ter kot do sedaj odprta za vse
prebivalce, ki ocenijo, da potrebujejo nujno pomoč.
Občinski svet je sprejel sklep, da se občane Občine Sevnica seznani z namero
Ministrstva za zdravje glede reorganizacije Nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem
domu Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Strlekar in Janez Kukec, predsednik Komisije
za splošne in pravne zadeve:
Z Odlokom o spremembi območja naselja Zgornje Vodale in naselja Jeperjek ter
preimenovanju dela naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol je bilo oblikovano novo
naselje Marendol. Odlok je pričel veljati 6.1.2015. Zaradi navedenega je potrebno dopolniti 1.
in 2. člen Statuta, kjer so navedena naselja, z novim naseljem Marendol. Naslednji razlog za
spremembo statuta je potreba po povečanju števila članov delovnih teles Občinskega sveta
Občine Sevnica. S Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Sevnica, ki so bile sprejete
na seji občinskega sveta dne 7.12.2011, je bilo ukinjenih dotedanjih 12 stalnih odborov in so
bili določeni le štirje stalni odbori. Po lokalnih volitvah 2014, ko je navedena sprememba
stopila v veljavo, se je pokazala potreba, da se zagotovi večja pluralnost in različna
strokovna in interesna zastopanost v odborih, saj posamezen odbor sedaj pokriva več
različnih področij. Dosedanji drugi odstavek 25. člena Statuta Občine Sevnica določa, da
komisije štejejo tri do pet članov, odbori pa pet do sedem članov. Predlagana je sprememba
omenjenega člena, tako da se število članstva v delovnih telesih uredi enotno za komisije in
odbore, število članov pa se poveča in določi v razponu od pet do največ enajst. Natančno
število se določi v poslovniku občinskega sveta.
Župan: Odpre razpravo.

7

Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Za stalne odbore se glede na trenutno situacijo in potrebo predlaga maksimalno število
članov, to je 11. To se enotno opredeli v 67. členu, ki kot splošna določba navaja vse stalne
odbore. V členih 68 do 71, ki urejajo pristojnosti posameznih odborov, pa se brišejo prvi
odstavki, ki določajo število posameznega odbora, saj bo splošno določbo, ki ureja število
članov stalnih odborov, vseboval že 67. člen Poslovnika.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev, ki je vsebovala glavna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter
tehnično obrazložitev priprav so podali župan, Zvone Košmerl in mag. Vlasta Marn:
Občinska uprava je k pripravi temeljnega finančno-izvedbenega akta, ki opredeljuje delo v
celotnem proračunskem letu, pristopila v zadnjih mesecih leta 2014, ko so pogajanja med
Vlado Republike Slovenije in občinami o znižanji virov lokalnim skupnostim že intenzivno
tekla, uradnih izhodišč za pripravo proračuna pa občine še niso imele. Na osnovi spremljanja
javno-finančnih dogajanj je bil cilj pripraviti in občinskemu svetu predstaviti predlog, ki bo v
okviru danih zmožnosti zagotavljal tekoče delo vseh neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov, hkrati pa ohranil razvojno-investicijski ciklus. Višina proračuna po
obravnavanem predlogu znaša 17,17 milijona evrov, pri čemer znesek primerne porabe ob
predpostavki ohranitve zakonsko veljavne povprečnine znaša 11,03 milijona evrov. Prva
naloga proračuna je izvajanje zakonskih nalog, investicijske usmeritve pa zaradi velikega
razkoraka med višino prejete dohodnine in zakonskimi obveznostmi zahtevajo posebno
preudarnost pri načrtovanju, še posebej v luči načrtovanega krčenja investicijskih državnih
virov.
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Zastavljen investicijski cikel bo prevladujoče usmerjen v področje družbenih dejavnosti.
Zvrstile se bodo energetske sanacije osnovnih šol v Boštanju, Krmelju, Loki pri Zidanem
Mostu in Šentjanžu, nadaljuje se gradnja nove 9-oddelčne šole v Tržišču. Občina Sevnica se
v zadnjem letu ni zadolževala, kar omogoča kreditni potencial za financiranje gradnje šole,
načrtovana zadolžitev v višini 1,2 milijona evrov pa sledi dinamiki financiranja projekta s
strani države, ki se v finančno konstrukcijo izdatneje vključi v letih po dokončanju izgradnje
šole. Med drugimi razvojnimi usmeritvami so še nadaljnje urejanje cestnega omrežja s
pločniki, javno razsvetljavo in kolesarskimi stezami, nadaljnji razvoj komunalne infrastrukture,
komunalno opremljanje v podporo gospodarskemu sektorju in podpora samooskrbi s hrano.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Udovč, župan, Frančiška Zemljak, Rado Kostrevc, Zdenka
Dernovšek, Ivan Orešnik, Hermina Šantej, Danica Kramžar, Mojca Sešlar, mag. Vlasta Marn,
Janez Kukec, Majda Jazbec, Janoš Janc, Janez Šerjak, Vanja Žulič.
**Ob 19.15 pride Tomaž Lisec (prisotnih 23 svetnikov).
**Ob 19.40 odide Božidar Groboljšek in se ne vrne več (prisotnih 22 svetnikov).
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani sledeči predlogi svetnikov, ki se bodo v okviru možnosti upoštevali
pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015:
- sanacija mostu Grahovica,
- sanacija lokalne ceste od OŠ Boštanj do Kogovška, ki je v slabem stanju in na
posameznih delih brez pločnika,
- sanacija ceste Simončič - Lindič v Dolenjem Boštanju,
- kakšni bodo prihranki na objektih, ki so bili v letu 2014 energetsko sanirani,
- ureditev Kvedrove ceste z območjem spomenika NOB,
- nadaljevanje urejanja sistema parkiranja z ureditvijo modrih con,
- ureditev območja ob reki Savi (posipanje z drobnim peskom, celotna povezava poti,
postavitev sanitarij, odstranitev naplavin in ambrozije),
- nadaljevanje urejanja Športnega parka Krmelj,
- sistematična ureditev zastajanja vode na športnih površinah v Krmelju,
- racionalizacija šolskih prevozov,
- ureditev pristana Orehovo, s postavitvijo sanitarij,
- nadaljevanje aktivnosti za sanacijo državne ceste Šentjanž-Glino,
- pridobitev ustreznega prostora za umestitev kulturne dvorane v prostor,
- prerazporeditev finančnih sredstev za potrebe krajevnih skupnosti,
- nedopustno je zmanjšanje sredstev jedrske rente,
- predlaga se sanacija mostu na Bregu,
- čiščenje in urejanje brežin Podvinskega potoka,
- nadaljevanje urejanje igrišča in vrtička pri šoli v Loki, z umestitvijo telovadnice v
prostor,
- revitalizacija objekta Clann,
- ureditev vodooskrbe v KS Loka,
- določiti je potrebno upravljavca igrišč tudi izven mesta Sevnica,
- informirati občane o možnosti priključitve na bodočo čistilno napravo Loka ali po
potrebi o izgradnji malih čistilnih naprav,
- ali bodo sredstva iz 23. člena v zadostni višini namenjena kot vir za izgradnjo OŠ
Tržišče,
- opredeliti različno višino sredstev EU za energetske sanacije,
- ali je narejena strategija priključevanja na čistilne naprave za celotno občino,
- predlaga se seznanitev s projektom CeROD II,
- sanacija udrtin na cesti Slančji Vrh – Telče,
- sanacija mostu za Vodale,
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-

ali so v proračunu zagotovljena sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez,
ureditev vodooskrbe za Drožanje (zaselek Šetenje),
ureditev parkiranja v starem mestnem jedru,
nadaljevanje ureditve ceste Arto-Ponikve,
priprava dokumentacije za dograditev potrebnih prostorov pri OŠ Studenec,
odkup Tasičeve hiše v Sevnici za potrebe kulturne dvorane,
kakšne so mejne vrednosti za javne razpise,
posodobitev ceste Poklek – Selce in Poklek – Trnovec - Podvrh,
kje so viri financiranja za sanacijo plazov in predlaga se sanacija plazov na področju
Trnovca,
ali obstaja možnost sofinanciranja priklopa na javni vodovod in izgradnje malih
čistilnih naprav za gasilske domove.

Župan: Predlaga sprejem predloga proračuna za leto 2015, s podanimi predlogi.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2015 z naslednjimi
predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2015:
- sanacija mostu Grahovica,
- sanacija lokalne ceste od OŠ Boštanj do Kogovška, ki je v slabem stanju in na
posameznih delih brez pločnika,
- sanacija ceste Simončič - Lindič v Dolenjem Boštanju,
- kakšni bodo prihranki na objektih, ki so bili v letu 2014 energetsko sanirani,
- ureditev Kvedrove ceste z območjem spomenika NOB,
- nadaljevanje urejanja sistema parkiranja z ureditvijo modrih con,
- ureditev območja ob reki Savi (posipanje z drobnim peskom, celotna povezava
poti, postavitev sanitarij, odstranitev naplavin in ambrozije),
- nadaljevanje urejanja Športnega parka Krmelj,
- sistematična ureditev zastajanja vode na športnih površinah v Krmelju,
- racionalizacija šolskih prevozov,
- ureditev pristana Orehovo, s postavitvijo sanitarij,
- nadaljevanje aktivnosti za sanacijo državne ceste Šentjanž-Glino,
- pridobitev ustreznega prostora za umestitev kulturne dvorane v prostor,
- prerazporeditev finančnih sredstev za potrebe krajevnih skupnosti,
- nedopustno je zmanjšanje sredstev jedrske rente,
- predlaga se sanacija mostu na Bregu,
- čiščenje in urejanje brežin Podvinskega potoka,
- nadaljevanje urejanje igrišča in vrtička pri šoli v Loki, z umestitvijo telovadnice
v prostor,
- revitalizacija objekta Clann,
- ureditev vodooskrbe v KS Loka,
- določiti je potrebno upravljavca igrišč tudi izven mesta Sevnica,
- informirati občane o možnosti priključitve na bodočo čistilno napravo Loka ali
po potrebi o izgradnji malih čistilnih naprav,
- ali bodo sredstva iz 23. člena v zadostni višini namenjena kot vir za izgradnjo
OŠ Tržišče,
- opredeliti različno višino sredstev EU za energetske sanacije,
- ali je narejena strategija priključevanja na čistilne naprave za celotno občino,
- predlaga se seznanitev s projektom CeROD II,
- sanacija udrtin na cesti Slančji Vrh – Telče,
- sanacija mostu za Vodale,
- ali so v proračunu zagotovljena sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez,
- ureditev vodooskrbe za Drožanje (zaselek Šetenje),
- ureditev parkiranja v starem mestnem jedru,
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-

nadaljevanje ureditve ceste Arto-Ponikve,
priprava dokumentacije za dograditev potrebnih prostorov pri OŠ Studenec,
odkup Tasičeve hiše v Sevnici za potrebe kulturne dvorane,
kakšne so mejne vrednosti za javne razpise,
posodobitev ceste Poklek – Selce in Poklek – Trnovec - Podvrh,
kje so viri financiranja za sanacijo plazov in predlaga se sanacija plazov na
področju Trnovca,
ali obstaja možnost sofinanciranja priklopa na javni vodovod in izgradnje malih
čistilnih naprav za gasilske domove.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v
letu 2015
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 za naslednje koledarsko leto. Predlagal je, da bi višina
enkratne denarne pomoči v letu 2015 ostala enaka kot v letu 2014, in sicer v znesku 240
EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v letu
2015.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Sevnica v letu 2015, ki znaša 240 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog mnenja o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Janez Kukec, po pooblastilu predsednika
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet Glasbene šole Sevnica je zaprosil Občino Sevnica za izdajo mnenja o kandidatki za
ravnateljico Glasbene šole Sevnica, ki se je kot edina kandidatka prijavila na razpis ter
izpolnjuje zakonske in razpisne pogoje in sicer dosedanja ravnateljica, Katja Krnc. Komisija
je bila seznanjena z vso razpisno dokumentacijo ter s pisno prijavo kandidatke, kandidatka je
osebno predstavila svojo prijavo in vizijo razvoja in dela šole v naslednjem mandatu.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica, Katji Krnc.
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
**Ob 19.45 odide Irena Dobnik in se ne vrne več (prisotnih 21 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja o kandidatki za ravnateljico.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Katji Krnc, stanujoči na naslovu
Pot na Zajčjo goro 4, pošta Sevnica, za ravnateljico Glasbene šole Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Na osnovi Odloka o priznanjih Občine se v Kabinetu župana vodi evidenca o podeljenih
Listinah Občine Sevnica. Odlok tudi določa, da župan enkrat letno seznani občinski svet o
podeljenih listinah. V letu 2014 so bile Listine Občine Sevnica podeljene štirim prejemnikom.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu
2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2014
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Roman Strlekar:
Na podlagi Zakona o dedovanju je lokalna skupnost upravičena v zapuščinskem postopku
zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti prejete pomoči v skladu s
predpisi o socialnem varstvu (financiranje institucionalne oskrbe, pomoči na domu). Prav
tako Občina v zapuščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila
pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali če niso le-ti sposobni poravnati stroške
pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega. V letu 2014 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v desetih zapuščinskih
postopkih, v skupni višini terjatev 374.048,84 EUR, od katerih je osem že zaključenih. V letu
2014 sta bili zaključeni tudi dve zapuščinski zadevi iz prejšnjih let, v katerih je Občina
Sevnica priglasila terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba.
V zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju prejela
nepremičnine, v ocenjeni skupni vrednosti 58.327,02 EUR in denarna sredstva v skupni višini
7.932,06 EUR, v štirih primerih pa zapustnik ni zapustil premoženja
Župan: Odpre razpravo.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja
v letu 2014.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Frančiška Zemljak in župan.
Povzetek razprave:
Pri odgovoru na vprašanje glede odstranjevanja naplavin ob reki Savi meni, da odgovor po
njenem mnenju ne ustreza dejstvom, kajti naplavine še niso odstranjene, predvsem z javnih
površin ob Savi.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podano
pripombo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, z
naslednjo pripombo:
Frančiška Zemljak:
Odgovor glede odstranjevanja naplavin ob reki Savi ne ustreza dejstvom, kajti
naplavine še niso odstranjene, predvsem z javnih površin ob Savi.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Jože Udovč:
1. Zanima ga, kdaj bo saniran zemeljski plaz na lokalni cesti v bližini lovske koče na
Brezovici.
2. Ob večjih padavinah se na potoku pri domačiji Novšak v Lisičjih jamah zamaši kanal
pod cesto in voda poplavi cestišče. Predlaga ureditev stanja.
3. Za vodnim zadrževalnikom na Kobilskem potoku je visok nivo različnih materialov in
naplavin. Predlaga ureditev stanja ter tekoče čiščenje in vzdrževanje do izliva v reko
Savo.
Fanika Zemljak:
1. Zanima jo, v kateri fazi je projekt načrtovanja krožišča v sklopu trgovsko-poslovnega
centra Lidl.
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2. Zanimajo jo pristojnosti Občine glede sankcioniranja prostega sprehajanja psov in
neurejenega čiščenja pasjih iztrebkov na sprehajalnih površinah v Sevnici.
Zdenka Drnovšek:
Predlaga sanacijo ceste Razbor–Lisce pri domačiji Zabasu zaradi posledic zemeljskega
plazu.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga tabelarični prikaz odprtih zadev v zvezi s sanacijo vseh vrst naravnih nesreč
s terminskim planom ureditve, vrednostmi škode in odgovornimi za izvedbo
posameznih sanacij.
2. V povezavi s koncem leta 2014 objavljenima državnima razpisoma MZIŠ in Fundacije
za šport za pridobivanje sredstev za izgradnjo športne infrastrukture ga zanima, ali je
Občina Sevnica prijavila kakšen projekt in kakšen je rezultat prijave.
Janez Kukec:
Glede na strategijo odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda ga zanima, ali bodo
novozgrajeni objekti v vasi Polje pri Tržišču priključeni na kanalizacijski sistem ali bodo
morali zagotoviti individualne čistilne naprave.
Vanja Žulič:
Zanima jo, kakšna je nabavna vrednost šotora in dodatne opreme, kar je nabavila Občina
Sevnica.
Ad 17
Razno
Župan:
- povabi na prireditve ob kulturnem prazniku, ki bodo 6.2. ob 18. uri v Kulturni dvorani
Sevnica ter 5.2. v Šentjanžu in 7.2. v Boštanju.

Seja je bila zaključena ob 20. uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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