OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 6.3.2015

ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 25.2.2015, 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, Gregor
Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Srečko
Ocvirk, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.
Odsotni:
Stanislav Možič, Franc Pipan, 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
Poročevalca:
- Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa, 3. in 4. točki dnevnega reda,
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 8. točki dnevnega reda.
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 5. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
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Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega
doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin.
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
obravnava 6. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega
doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje občinskega sveta, z dne
28.1.2015
3. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice Krško, Radeče in Sevnica za
leto 2014
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2014
5. Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu
svobode v Sevnici
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike
Bautin, tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin – skrajšani postopek
7. **Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 – prva obravnava
8. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015
9. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
Investicijskega programa za projekt Telovadnica pri Osnovni šoli Milana Majcna
Šentjanž
10. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2015
11. Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2015
12. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje
13. Seznanitev z zapisnikom zbora občanov
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje občinskega sveta, z dne
28.1.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne,
28.1.2015.
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.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 4. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 4. redne seje občinskega sveta z
dne, 28.1.2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev so podali župan, Zvone Košmerl in Martin Cerjak, vodja medobčinskega
inšpektorata:
Temeljna naloga inšpektorata, ki deluje od leta 2009, je inšpekcijski in redarski nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov s področij urejanja in varstva okolja, javnega reda in miru ter
mirujočega prometa. Vodja inšpektorata je med poudarki predstavitve izpostavil dobro
delovanje obstoječega režima omejenega parkiranja z že obstoječimi modrimi conami v
prometnih konicah, pa tudi dobro sodelovanje s policijo in drugimi organi pri urejanju zadev.
Po podatkih poročila se je v lanskem letu zmanjšalo število nepravilnih parkiranj za skoraj
tretjino v primerjavi s prejšnjimi leti. Vodja inšpektorata je izpostavil še pomen vzpostavitve
sodelovanja s krajevnimi skupnostmi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Janez Kukec, Frančiška Zemljak, Rado Kostrevc, Martin Cerjak, Janez
Šerjak, župan in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
Še vedno je opaziti kar nekaj črnih odlagališč ter to, da so zabojniki za odpadke na otokih
prazni, poleg njih pa ljudje odlagajo vreče s smetmi. Podano je bilo mnenje, da je znesek
neizterjanih terjatev visok, kar je vodja inšpektorata pojasnil, da gre za sistemski problem,
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ker se te terjatve nanašajo predvsem na populacijo, kateri so vir prihodkov socialni transferji,
ki pa so zakonsko nedotakljivi za izterjavo.
Opaža se, da so na modri coni na parkirišču za HTC-jem avtomobili parkirani več ur skupaj,
predvideva se, da so to avtomobili zaposlenih v bližnjih ustanovah, zato je potrebno povečati
nadzor nad tem ter nadzor nad odlaganjem odpadkov ter nadzor nad sprehajanjem psov in
čiščenjem iztrebkov, izražena pa je bila tudi pobuda za okrepitev delovanja na terenu, za
večjo prisotnost redarjev tudi zunaj rednega delovnega časa in na območjih, kjer jih občani
praviloma ne pričakujejo.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev je podal Martin Cerjak, vodja medobčinskega inšpektorata:
Redarja sta v preteklem letu opravljala zlasti dela nadzora mirujočega prometa, kamor sodi
odkrivanje prekrškov v zvezi z nepravilnim parkiranjem in ostale naloge s področja varnosti
cestnega prometa. V spomladanskem in jesenskem času sta bili skupaj s Policijo izvedeni
dve skupni akciji nadzora mirujočega prometa v Sevnici, katere cilj je zlasti izmenjava
izkušenj redarjev in policistov ter zagotavljanje višje kvalitete dela. Ob začetku šolskega leta
je bil opravljen poostren nadzor v okolici šol, se pa v občini Sevnica niso izvajale meritve
hitrosti.
Redno se izvaja redarstvo in inšpekcija nad lastniki psov in nad ločevanjem ter odlaganjem
odpadkov tudi v terminih, ko je pričakovati na podlagi prijav največ kršitev, in sicer v
jutranjem času, med 6. in 9. uro ter v popoldanskem času, med 15. in 18. uro. Lastniki psov
so bili opozorjeni na dolžnost čiščenja iztrebkov psov in na določbe o vodenju psov na
povodcih oziroma o prepovedi vodenja živali na otroška igrišča. Redarja sta sodelovala tudi
pri nadzorih črnih odlagališč odpadkov in pri ugotavljanju neustreznega odlaganja odpadkov
v Občini Sevnica, pa tudi na področju plakatiranja in oglaševanja, evidentiranje zapuščenih
predmetov na javnih površinah in podobno.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Danica Božič, Martin Cerjak, Tomaž Lisec, župan, Božidar Beci in
Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da bi se tudi v občini Sevnica izvedle meritve hitrosti z radarjem, s
čimer se ostali razpravljavci niso strinjali. Podana je bila tudi pobuda, da bi v smislu ocene
splošne varnosti v občini na sejo občinskega sveta povabili tudi komandirja Policijske postaje
Sevnica.
Župan: Predlaga sprejem ocene izvajanja občinskega programa varnosti.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine
Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu
svobode v Sevnici
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za
okolje in prostor:
Odredba predstavlja osnovo za ureditev mirujočega prometa v centru Sevnice, s poudarkom
na uvedbi sistema plačevanja parkirnine na javnih parkiriščih na Trgu svobode in sicer na
obeh straneh stavbe NLB ter pred trgovino Izidor. Tako kot na zgornjem parkirišču za HTCjem bosta redarja nekaj mesecev prekrškarje samo opozarjala, sama izvedba pa je pogojena
s postavitvijo parkomata. Parkiranje bo prvo uro brezplačno, za vsako nadaljnjo uro pa je
potrebno na parkomatu vnaprej plačati 0,5 evra. Parkiranje po opisanem sistemu bo plačljivo
od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro, ob nedeljah, državnih praznikih pa bo
brezplačno.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odredbe in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, Janez Šerjak, župan, Ivan Orešnik, Roman Perčič in
Gregor Korene.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so si bili enotni, do bi bilo primerno, da se predlagani čas za plačilo parkirnine
poenoti s časom parkiranja na parkirišču za HTC-jem in sicer iz časa med 7. in 17. uro na
čas od 6. do 16. ure.
Župan: Predlaga sprejem odredbe, s predlagano korekcijo časa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se v odredbi v tretjem odstavku petega člena
besedna zveza »med 7. in 17. uro« zamenja z besedno zvezo »med 6. in 16. uro«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih
parkiriščih na Trgu Svobode v Sevnici.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin,
tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za
okolje in prostor:
Sprememba odloka pomeni njegovo dopolnitev z določbo, da glede na določbe Zakona o
prostorskem načrtovanju in opremljenost območja občinskega podrobnega prostorskega
načrta ni potreba izdelava posebnega programa opremljanja za to območje, zato se
komunalni prispevek odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občine Sevnica.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica,
Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča-SE43.pin.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 – prva obravnava
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan; Zvone Košmerl; mag. Vlasta
Marn, 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:
Odbori občinskega sveta so obravnavali predlog odloka o proračunu, predlagajo združitev
prve in druge obravnave odloka ter da se le-ta sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan in Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Izražena je bila bojazen, da se bo z verjetnimi rebalansi proračuna vrednost prihodkov še
zmanjšala. Manevrski prostor za zmanjšanje je še na »županovih« postavkah. Glede na to,
da se proračun zmanjšuje in posledično tudi število izvajanih investicij, bi bilo potrebno
zmanjšati število zaposlenih v občinski upravi in na JZ KŠTM. Podano je bilo mnenje, da je
višina jedrske rente, ki jo bo prejemala Občina Sevnica prenizka in kot taka predstavlja
neuspeh za Občino.
Podan je bil še predlog, da se naj občina aktivno vključi v projekt sanacije državne ceste
Šentjanž-Glino.
Župan: Predlaga sprejem treh sklepov.
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SKLEP:
Občinski svet je združil prvo in drugo obravnavo Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2015, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica
za leto 2015 in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2015.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 53.000
EUR, razpolaganje z nepremičnim premoženje pa se načrtuje v orientacijski vrednosti
105.000 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 31.600 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Povzeto po gradivu, je direktor podal obrazložitve o izvajanju javnih služb, ki jih izvajajo v
okviru gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo; zbiranje, prevoz in obdelava
komunalnih odpadkov; odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
pogrebne storitve; urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v
najem; urejanje in čiščenje javnih površin.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Danica Božič, Mitja Udovč, Janez Kukec, Frančiška Zemljak, župan,
Hermina Šantej, Jože Udovč, Rado Kostrevc in Tanja Novšak.
Povzetek razprave:
JP Komunala d.o.o. Sevnica izvaja tudi pogrebne storitve, podano je bilo mnenje, da je višina
pogrebnih stroškov previsoka in da jih v času splošne krize posamezniki težko pokrijejo.
Podana je bila pobuda, da naj podjetje skuša te stroške znižati. Direktor podjetja je pojasnil,
da največji delež pri pogrebnih stroških predstavljajo stroški prevozov in kremacija, da pa je
najcenejša možnost pogreba raztros pepela na prostoru za raztros na pokopališču v Sevnici.
Pohvaljeno je bilo delo in ureditev zbirnega centra v Sevnici.
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V razpravi je bilo danih nekaj predlogov za izboljšanje kakovosti storitev podjetja:
- delavci podjetja naj po tem, ko izpraznijo zabojnike za odpadke, le-te vrnejo na svoje
mesto;
- na ekoloških otokih na podeželju predvsem lastniki vikendov odlagajo smeti v vreče
zraven zabojnikov. Predlagano je bilo, da naj podjetje s pisnimi opozorili na teh otokih
skuša omejiti takšno odlaganje;
- vzpostaviti oziroma povečati je potrebno nadzor nad efektivnim delom delavcev, ki
urejajo javne površine po krajevnih skupnosti in definirati njihove naloge. Pojasnjeno
je bilo, da so bile delovne naloge definirane s predsedniki krajevnih skupnosti v
prejšnjem mandatu 2010-2014;
- v Loki se brežina reke Save pri HE Vrhovo uporablja kot sprehajalna pot, veliko je
koristijo tudi ribiči za svoje dejavnosti. V okolici je veliko odpadkov, potrebno je
postaviti zabojnike za smeti in poskrbeti za njihovo praznjenje. Podan je bil odgovor,
da se bo o tem potrebno dogovoriti s podjetjem Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. in
Ribiško družino;
- po zaključku letošnjega opravljanja zimske službe naj Komunala organizira sestanek
s predsedniki krajevnih skupnosti, da opravijo analizo dela;
- podjetje naj pripravi seznam javnih površin po krajevnih skupnosti za katere skrbijo in
razmejijo pristojnosti. Direktor podjetja je pojasnil, da je podjetje že pripravilo takšen
seznam;
- pripravi se naj okvirni prioritetni seznam vzdrževanja cest in mu nato slediti;
- zaradi smradu se naj v poletnem času v blokovskih naseljih zabojniki za smeti večkrat
praznijo.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poslovnega načrta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in
Investicijskega programa za projekt Telovadnica pri Osnovni šoli Milana Majcna
Šentjanž
Uvodno obrazložitev so podali župan, Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Obstoječa telovadnica pri OŠ Milana Majcna Šentjanž je dotrajana zato je Občina Sevnica
konec leta 2014 naročila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo telovadnico.
Predvidena je gradnja objekta za športno vzgojo z vsemi spremljajočimi prostori, skladno z
navodili in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo športnih prostorov v osnovni
šoli. Dimenzije so nastavljene tako, da je kot osnova vzeta dimenzija igrišča za mali rokomet
in košarko z varnostnimi odmiki. Predvidene so tudi teleskopske pomične tribune za 140
gledalcev. Za potrebe izvajanja pouka bo možno v telovadnici s pregraditvijo igrišča s
stropno zgibno zaveso organizirati dve vadbeni enoti. V etažnem delu je predviden dodatni
vadbeni prostor, ki pa bo v nadaljevanju preurejen za potrebe knjižnice. Celotna vrednost
investicije je 627.271,54 EUR in je zagotovljena v proračunu Občine Sevnica brez drugih
državnih ali evropskih virov. Izvedba nove strehe in fasade ter vgrajevanje stavbnega
pohištva na telovadnici bodo izvedeni v okviru projekta Energetska sanacija OŠ Milana
Majcna Šentjanž in niso predmet tega razpisa. Prav tako v celotni vrednosti ni vključena
oprema telovadnice. Terminski plan izvajanja investicije je predviden tako, da se gradbeni
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del zaključi do konca meseca junija ob predpostavki, da ne bo vloženih revizij pri izboru
izvajalca del.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval oba dokumenta, nanj nima pripomb in ju
posreduje občinskemu svetu v potrditev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predloženih investicijskih dokumentov.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski
program za projekt Telovadnica pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž, izdelovalca
podjetja Eplan d.o.o. iz Novega mesta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
V skladu z določili Zakona o športu so lokalne skupnosti dolžne skrbeti za uresničevanje
javnega interesa v športu, in sicer z zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega
programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in izvedbo lokalnih programov športa, s
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter
načrtovanjem in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov. Izvajanje
nacionalnega programa športa se določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in letnimi
programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Slednje so dolžne določiti podrobnejša merila za
izvajanje letnih programov, kar je v Občini Sevnica urejeno s Pravilnikom o sofinanciranju
letnega programa športa v Občini Sevnica. V letu 2015 bodo iz proračuna Občine Sevnica
sofinancirani naslednji programi: športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija,
kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov ter miselne igre.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom športa in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem Letnega programa športa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2015
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 2015 je v interesu Občine, 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.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Letnim programom kulture 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 2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (v
nadaljevanju: RRA Posavje) direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor RRA Posavje na
osnovi javnega razpisa. Statut RRA Posavje določa, da upravni odbor pozove ustanoviteljice
da podajo soglasje k imenovanju direktorja v roku 45 dni. Direktor je imenovan, če je
soglasje podala večina vseh občin ustanoviteljic. Šteje se, da občina ustanoviteljica, ki se v
navedenem roku o imenovanju direktorja ne opredeli, soglaša z imenovanjem.
Na javni razpis se je v roku prijavilo 5 kandidatov. Po opravljenih razgovorih in po
predstavitvah vseh kandidatov so člani upravnega odbora RRA Posavje v ožji izbor
predlagali dva kandidata. Po razpravi in oceni predstavitve obeh kandidatov so člani
upravnega odbora sprejeli sklep, da se za direktorja RRA Posavje imenuje Martina
Brataniča.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izbranega kandidata povabila k
predstaviti svojih načrtov in vizije vodenja agencije v naslednjem mandatnem obdobju in po
zaključku seje sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju
Martina Brataniča iz Brežic, za direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasja k imenovanju Martina Brataniča.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Martina Brataniča, stanujočega na
naslovu Lamutova ulica 10, pošta Brežice, za direktorja Regionalne razvojne agencije
Posavje.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Seznanitev z zapisnikom zbora občanov
Uvodno obrazložitev je podal župan:
17. januarja 2015 je potekal zbor občanov naselij Poklek nad Blanco in Selce nad Blanco.
Skladno s Statutom Občine Sevnice mora občinska uprava seznaniti občinski svet z
zapisnikom zbora občanov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z zapisnikom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z zapisnikom zbora občanov naselij Poklek nad Blanco
in Selce nad Blanco, z dne 17.1.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 14
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: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Frančiška Zemljak:
1. Zanima jo stanje projekta obnove nadvoza v Šmarju.
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2. Kot članica Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica je vprašala, če smo vsi
skupaj naredili dovolj, da se ne ukine nujna medicinska pomoč v Zdravstvenem domu
Sevnica in predlaga, da se občane obvesti o tej nameri ministrstva ter da se na to
temo organizira okroglo mizo.
Ad 16
Razno
Župan:
- povabi na dobrodelni koncert Godbe Sevnica v organizaciji Rotary kluba Sevnica za
nakup igral za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale v Sevnici.
Koncert bo 8. marca 2015, ob 17. uri, v Kulturni dvorani Sevnica;
- objavljen je poziv za zbiranje predlogov kandidatov za popolnitev stalnih odborov
Občinskega sveta Občine Sevnica.

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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