OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 10.4.2015

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 25.3.2015, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Božidar Groboljšek, Natalija Hostnik, Janoš
Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez
Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Vincenc Sitar, Hermina
Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.
Odsotni:
Irena Dobnik, Dane Hribar, 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
- Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalci:
- mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja Infra d.o.o., k 3. t.d.r.
- Aljoša Preskar, vodja tehničnega sektorja v podjetju Infra d.o.o., k 3. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM, k 4.t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 5. t.d.r.
- Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 6. t.d.r.
- Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 8. 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 6. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 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 6. točka dnevnega reda
- Poročilo o poteku del izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi v letu 2014 in plan za
leto 2015 zaradi delovnih obveznosti poročevalcev uvrsti na dnevnem redu kot 3. točka
dnevnega reda, 4., 5. in 6. točka dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.
Na klop je bilo dano mnenje nadzornega odbora in stališča odborov občinskega sveta ter
svetov krajevnih skupnosti k 8. točki dnevnega reda – Zaključni račun proračuna Občine
Sevnica za leto 2014.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se 6. točka dnevnega reda Poročilo o poteku del izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi v letu 2014 in
plan za leto 2015 uvrsti kot 3. točka dnevnega reda, 4., 5. in 6. točka dnevnega reda
dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne
25.2.2015
3. Poročilo o poteku del izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju
Občine Sevnica v letu 2014 in plan za leto 2015
4. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2014
5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2014
6. Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016
7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica
8. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2014
9. Poročila organizatorjev volilne kampanje o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo za lokalne volitve 2014
10. Predlogi sklepov o imenovanju članov stalnih odborov Občinskega sveta Občine
Sevnica
11. Predlog sklepa o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje
12. Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015
13. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
14. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne
25.2.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne
25.2.2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
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 5. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 5. redne seje občinskega sveta z
dne 25.2.2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o poteku del izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju
Občine Sevnica v letu 2014 in plan dela za leto 2015
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl, predsednik Posebne komisije za
spremljanje izgradnje HE Blanca; mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja Infra d.o.o., Aljoša
Preskar, vodja tehničnega sektorja v podjetju Infra d.o.o.:
Gradnja verige hidroelektrarn je v preteklih obdobjih močno zaznamovala občino in je
potekala v skladu z dokumenti, sprejetimi na Vladi Republike Slovenije. Osnova za
dokončanje vseh del je državni lokacijski načrt.
V letih 2013 in 2014 so bile v sodelovanju s podjetji Infra, HESS in Občino Sevnica izvedene
naslednje ureditve:
- sanacija mostu na Drožanjskem potoku,
- ureditve naselja Dvorec, protipoplavna zaščita, zadeve so v izvajanju,
- mediacija za obrtno cono Boštanj, zadeve so v fazi reševanja,
- načrtovanje omilitvenih ukrepov podtalnice na kmetijskih površinah na Dolnjem
Brezovem,
- aktivnosti za vzpostavitev športnih površin na Dolnjem Brezovem,
- urejena drča na reki Mirna,
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urejeno rekreacijsko območje na izlivnem odseku reke Mirna, Sevnične ob Taninu in
na Blanci,
- dobro vzdrževanje akumulacijskih bazenov (košnja, obsek),
- vzpostavitev parkirišča ob HE Boštanj,
- vzpostavitev povezovalne poti od železniškega mostu v Sevnici do Orehovega,
- sanacija državne ceste na Blanci, odsek od železniškega prehoda na Blanci proti
železniški postaji Blanca,
- hortikulturna ureditev območij. Trenutno je v postopku zasaditev 30 medonosnih
dreves – lip, na območju akumulacijskih bazenov HE Boštanj in HE Arto – Blanca,
- asfaltacija ceste Šupa – Šmarčna,
- izvedena protiprašna zaščita na Blanci (načrtovana obvoznica Blanca),
- dobro vzdrževanje zadrževalnikov na vodotokih,
- vzdrževanje poškodovanih brežin po neurjih,
- dostop do potoka Blanščice pri gasilskem domu na Blanci,
- ureditev športnih površin na Drožanjski cesti,
- ureditev retenzijskih površin,
- ureditve okoli zbirnega centra v Sevnici,
- izgrajena čistilna naprava Inplet, ki je sedaj v poskusnem obratovanju,
- izgrajene stopnice – dostop do brvi iz smeri Lukovca, na peš brv, čez reko Savo.
Izpostavljene so bile še večje nedokončane ureditve:
- izgradnja obvoznice Blanca,
- zaščita nivojskega prehoda na Gornjem Brezovem,
- prenos zemljišč na Občino Sevnica in določitev upravljalcev infrastrukture,
- ureditev plovnosti reke Save,
- omilitev negativnih vplivov podtalnice v Dolenjem Boštanju in na Dolnjem Brezovem,
- nadaljevanje končnih ureditev in zasaditev ter izvajanje primernega, tekočega
vzdrževanja,
- vzpostavitev prehodnosti ob bazenu.
*Pride Božidar Beci (prisotnih 21 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Vincenc Knez, Tomaž Lisec, župan, Roman Strlekar, Gregor Korene,
mag. Vojko Sotošek, Zvone Košmerl, Tanja Novšak, Janoš Janc in Aljoša Preskar.
Povzetek razprave:
Iz razprave sledijo zaključki, da je bilo po sami izgradnji energetskega objekta doslej v
sodelovanju med koncesionarjem, upravljalcem elektrarn podjetjem HESS in Občino Sevnica
izvedenih že veliko ureditev, ki pomembno vplivajo tako na splošno bivanjsko kakovost kot
predvsem na protipoplavno varnost. V prihodnje pa je nujno zaključiti še nekatere
nedokončane infrastrukturne ureditve, v katerih ima na podlagi sprejetih državnih prostorskih
načrtov in sklepov pristojnih ministrstev osrednjo vlogo država. Razpravljalce je zanimalo še
stanje projekta most na Logu, obvoznice na Blanci, problem nivojskega križanja na Gornjem
Brezovu, ureditev pešpoti od Radne do Loga ter dokončanje povezovalne poti Arško polje.
Na lokalni ravni je nujno aktivno pospeševati udejanjanje drugih spremljajočih aktivnosti, med
njimi sprejetje uredbe o motorni plovbi. Aktivnosti vseh partnerjev bodo tudi v bodoče
usmerjene v dosego ciljev dokončanja vseh ureditev.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi poročila, z dodatno zahtevo.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o poteku del izgradnje verige hidroelektrarn
na spodnji Savi na območju Občine Sevnica v letu 2014 in plan za leto 2015.
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Občinski svet zahteva izpolnitev državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarne v
celoti, vključujoč realizacijo spremljajočih sklepov Vlade Republike Slovenije, ki so bili
sprejeti ob umeščanju hidroelektrarn v prostor.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica; Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Povzeto po gradivu je direktorica predstavila dejavnosti in organizacijo zavoda, upravljanje z
objekti, poslovno poročilo po dejavnostih ter pregled doseženih ciljev in rezultatov.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval poročilo za področje družbenih dejavnosti ter ga
v predlagani obliki posreduje v seznanitev občinskemu svetu.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s poročilom za področje turizma in ga
posreduje v seznanitev občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Mojca Pernovšek, Danica Kramžar, Frančiška
Zemljak, Ivan Orešnik, Janez Kukec, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Tanja Novšak in
župan.
**Ob 16.45 odide Hermina Šantej in se ne vrne več (prisotnih 20 svetnikov).
Povzetek razprave:
V razpravi so bila podana mnenja, da je zavod v preteklem letu pridobil premalo sredstev iz
razpisov; da je potrebno več kreativnosti za promocijo turistične dejavnosti; da je potrebno
prenoviti spletno stran zavoda; da pomoč otrokom pri učenju sodi v šolo in ne kot dejavnost
Mladinskega centra, kjer za to nimajo usposobljenega kadra; da je v poslovnem poročilu
preveč računskih in tiskarskih napak, katere je potrebno popraviti; da mora zaposleni, ki je na
zavodu zadolžen za razvoj in razpise, nuditi podporo tudi društvom in organizacijam; več
kontaktov in prisotnost zavoda na občnih zborih društev; neplačnike, kot sta Dile in Grajska
kavarna, je potrebno sankcionirati sproti in ne čakati, da se dolg povečuje.
V razpravi sta bili podani tudi pobudi za delo občinske uprave:
- obrazložitvam sklepov delovnih teles občinskega sveta v gradivu za seje sveta, se naj
dodajo še pripombe, ki so bile dane na seji odbora,
- Občina Sevnica naj preuči možnost spremembe ustanovitvenih in internih aktov JZ
KŠTM, da bi občinski svet sprejemal poslovni načrt in zaključni načrt zavoda, ker se
sedaj s temi dokumenti samo seznanja.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o delu, z usmeritvami za delo
zavoda in občinske uprave.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2014 in
zahteva, da se v poročilu popravijo računske in tiskarske napake.
V razpravi so bile podane sledeče usmeritve za delo zavoda:
- prenoviti in posodobiti je potrebno spletno stran zavoda,
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zaposleni, ki je na zavodu zadolžen za razvoj in razpise, mora nuditi podporo
tudi društvom in organizacijam,
izraženo je bilo nezadovoljstvo s podporo oziroma sodelovanjem pri pripravi
razpisov,
manjka aktivni kontakt z društvi in zvezami v obliki prisotnosti JZ KŠTM na
njihovih občnih zborih.

V razpravi sta bili podani tudi pobudi za delo občinske uprave:
- obrazložitvam sklepov delovnih teles občinskega sveta v gradivu za seje sveta,
se naj dodajo še pripombe, ki so bile dane na seji odbora,
- Občina Sevnica naj preuči možnost spremembe ustanovitvenih in internih
aktov JZ KŠTM, da bi občinski svet sprejemal poslovni načrt in zaključni načrt
zavoda, ker se sedaj s temi dokumenti samo seznanja.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o.
Sevnica:
Direktor je podal obrazložitev o izvajanju javnih služb, ki jih izvajajo v okviru gospodarskih
javnih služb. Velik del aktivnosti podjetja je bil v letu 2014 namenjen tudi tržni dejavnosti, ki
predstavlja podporo obveznim službam, saj je bil, poleg več manjših ureditev, uspešno
izveden veliki namakalni sistem Blanca. Iz naslova obnovitvenih investicij in razširitvenih
investicij je bilo izvedeno več investicijsko manj obsežnih vlaganj v obnovo in širitev javne
komunalne infrastrukture. S storitvami projektiranja, odgovornim vodenjem del ter nadzori so
dopolnili dejavnost v investicijskih procesih, predvsem na projektih komunalne infrastrukture.
Pri večini investicij je podjetje izvajalo dela kot glavni izvajalec, podizvajalec oziroma kot
koordinator investicije.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Danica Kramžar, Mitja Udovč, Danica Božič, župan, Ivan Orešnik in
Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Podano je bilo mnenje, da je zaskrbljujoča višina odprtih terjatev, z vidika celostnega
delovanja, pa so bili delo in rezultati podjetja pohvaljeni. Za koordinacijo izvajanja
gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju posamezne krajevne
skupnosti je Občina Sevnica pooblastila predsednike krajevnih skupnosti, ki usklajujejo
izvajanje del neposredno s Komunalo.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila in sklepa o dobičku podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala
d.o.o. Sevnica, v višini 78.375,35 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega dobička
iz let 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 razporedi in sicer 17.484,03 EUR v
zakonske rezerve ter 30.445,56 EUR v druge rezerve.
Nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini 30.445,66 EUR in čisti dobiček leta 2014
v višini 12.891,74 EUR ostaneta na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar; Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Državni zbor RS je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje 2013-2020, ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju
socialnega varstva za obdobje do leta 2020. Skladno z določili Resolucije je treba na lokalni
in nacionalni ravni pripraviti dva izvedbena načrta za štiriletni obdobji. Prvi izvedbeni načrti
na nacionalni in regijski ravni so pripravljeni za obdobje 2014-2016. Pripravo regijskih
izvedbenih načrtov koordinirajo centri za socialno delo, ki so v ta namen oblikovali regijske
koordinacijske skupine. Njihove naloge so sodelovanje pri pripravi regijskih izvedbenih
načrtov, usklajevanje in spremljanje njihovega izvajanja. V posavski statistični regiji je bil s
strani resornega ministrstva za pripravo, spremljanje in poročanje določen Center za
socialno delo Krško, ki je sestavil regijsko koordinacijsko skupino. Regijski izvedbeni načrt je
koordinacijska skupina že potrdila in se nanaša na občine: Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Opredeljene prioritete v regiji za obdobje 2014-2016 so:
- razvoj in nadgradnja mreže svetovalnih storitev: regijska nadgradnja lokalnih
prizadevanj po vzpostavitvi ustrezne svetovalne podpore različnim ranljivim
skupinam, še posebej ljudem s težavami v duševnem zdravju;
- socialno vključevanje ranljivih skupin, kot so dolgotrajno brezposelni, osebe z
različnimi oblikami zasvojenosti, pripadniki drugih narodnosti in etičnih skupnosti, z
vzpostavitvijo namestitvenih kapacitet, terenskega dela in s programi socialne
aktivacije;
- dvig kakovosti življenja in zmanjševanja življenjskih stroškov osebam, ki se znajdejo v
težki materialni stiski,
- programi za starejše in svojce, z vzpostavitvijo medgeneracijskega centra.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval regijski izvedbeni načrt na področju socialnega
varstva ter ga posreduje občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, župan, Tomaž Lisec, Danica Božič in Božidar
Groboljšek.
Povzetek razprave:
Izražen je bil dvom o možnosti realizacije vseh zastavljenih ciljev resolucije in posledično
ukrepov na regionalni ravni ter pripomba, da manjkajo kriteriji za merljivost zastavljenih ciljev.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z regijskim izvedbenim načrtom na področju
socialnega varstva.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega
varstva za obdobje 2014-2016 za posavsko statistično regijo.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Obstoječi pravilnik, ki je skozi leta doživljal dopolnitve in spremembe glede na aktualnost
ukrepov, je bil prvič pripravljen v letu 2004. V novem Pravilniku ostajajo ukrepi in upravičenci
za pospeševanje razvoja gospodarstva v enakem besedilu iz trenutno veljavnega pravilnika
in sicer Promocija izdelkov in storitev na sejmih, Pospeševanje odpiranja novih delovnih
mest in Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij. Dodana pa sta dva nova
ukrepa in sicer Subvencioniranje najemnin start up podjetij in Spodbujanje sobodajalstva.
Glavni razlog priprave novega Pravilnika je Uredba Komisije EU št. 1407/2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis z dne
18.12.2013, ki je začela veljati 1. januarja 2014 in se uporablja do 31. decembra 2020.
Zahtevana določila iz Uredbe so bila vnešena v nov pravilnik. Pomoči po pravilu “de minimis”
so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence. Skladnost
predmetnega Pravilnika z Uredbo je potrdilo Ministrstvo za finance, ki bo po sprejetju
Pravilnika na občinskem svetu na podlagi priglasitve izdalo Mnenje o skladnosti.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel stališče, da se besedilo pravilnika v
predlagani obliki posreduje v sprejem občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, Vlasta Kuzmički, Danica Kramžar, župan in Božidar
Beci.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje o načinu delovanja in spremljanja učinkov ukrepov komisije za
dodelitev pomoči. Podano je bilo mnenje, da je primerno, da se s pravilnikom vzpodbuja
ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjšuje brezposelnih mladih, ki iščejo prvo zaposlitev,
da bo se s pravilnikom pozablja na še bolj ranljivo skupino brezposelnih oseb in sicer na
osebe, stare nad 45 let.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2014
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl; mag. Vlasta Marn; Miran Grubenšek,
predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za
finance in proračun; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo; Jože
Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Iz zaključnega računa izhaja zaključek o celoviti realizaciji sprejetega proračuna s strani
najvišjega organa občine. Realizacija proračuna ni bila motena, izvedena sta bila dva
rebalansa proračuna. Ni prenesenih obveznosti v leto 2015. Občina je bila korekten poslovni
partner ter je redno in z analitičnim pristopom sodelovala z vsemi neposrednimi in
posrednimi proračunskimi uporabniki pri spremljanju in izvrševanju njihovih potreb.
Opravljene so bile vse zakonske naloge in izvedeni investicijski programi, uspešno
zaključeno poslovno leto 2014 pa je temelj za nadaljnje uravnoteženo poslovanje in sledenje
zastavljenim ciljem letošnjega proračuna.
Nadzorni odbor Občine Sevnica meni, da je zaključni račun sestavljen transparentno ter v
skladu z navodili in predpisi. Posamezna delovna telesa so obravnavala zaključni račun in
predlagajo občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, župan, Danica Kramžar, mag. Vlasta Marn in
Janoš Janc.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla predvsem o tekoči porabi sredstev krajevnih skupnostih, izrečena je bila
pohvala korektnemu delu, ki je razviden iz zaključnega računa.
Župan: Predlaga sprejem predloženega zaključnega računa proračuna za leto 2014.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Poročila organizatorjev volilne kampanje o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo za lokalne volitve 2014
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji je organizator volilne kampanje
dolžan v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu
lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo. Račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih
mesecih po dnevu glasovanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročili organizatorjev volilne kampanje o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve 2014.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlogi sklepov o imenovanju članov stalnih odborov Občinskega sveta Občine
Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Po lokalnih volitvah 2014 se je pokazala potreba, da se zagotovi večja pluralnost in različna
strokovna in interesna zastopanost v odborih, tako je bil podan predlog, da bi odbori namesto
sedem imeli enajst članom. Predlogu so sledile spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Sevnica ter Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica ter poziv političnim strankam k
predlaganju kandidatov za popolnitev delovnih teles.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pri razdelitvi mest v posameznem
odboru upoštevala volilni rezultat na lokalnih volitvah in predlaga občinskemu svetu, da
sprejme predlagane sklepe o imenovanju članov delovnih teles občinskega sveta.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepov o imenovanju dodatnih članov v stalne odbore občinskega
sveta.
SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za okolje in prostor imenoval:
1. Frančiško Zemljak, Ribniki 26, Sevnica
2. Romana Žvegliča, Stržišče 4, Zabukovje
3. Franca Pavlina, Blanca 93, Blanca
4. Marjana Ločičnika, Poklek nad Blanco 12b, Blanca
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za družbene dejavnosti imenoval:
1. Natalijo Hostnik, Cesta na Dobravo 53, Sevnica
2. Božidarja Groboljška, Bohorska ulica 17, Sevnica
3. Uroša Gorenca, Studenec 71, Studenec
4. Marinko Šuštaršič, Polje pri Tržišču 20a, Krmelj
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za gospodarstvo in kmetijstvo imenoval:
1. Jožeta Ratajca, Rovišče pri Studencu 21a, Studenec
2. Draga Berka, Gabrijele 1a, Krmelj
3. Natalijo Hostnik, Cesta na Dobravo 53, Sevnica
4. Vladimirja Kocjana, Račica 58, Loka pri Zidanem Mostu
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za člane odbora za finance in proračun imenoval:
1. Darjo Pompe, Ledina 85, Sevnica
2. Božidarja Arnška, Zabukovje 76, Zabukovje
3. Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj
4. Ivana Bidermana, Pot na Zajčjo goro 75, Sevnica
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog sklepa o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in župan:
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje določa, da so ustanoviteljice sveta
Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Skupno
število članov sveta je 15, od tega je šest županov občin ustanoviteljic, šest predstavnikov
gospodarstva in trije predstavniki nevladnih organizacij.
Predstavniki občin so župani. Predstavniki gospodarstva se volijo na podlagi kandidatnih list,
ki jih v skladu s predpisi zbornic pripravijo: regijska gospodarska zbornica, območne obrtno
podjetniške zbornice ter območne kmetijsko gozdarske zbornice z izpostavami. Zbornice
izvolijo šest kandidatov, pri čemer upoštevajo teritorialno in področno zastopanost.
Predstavnike nevladnih organizacije, ki imajo sedež v regiji, predlaga na kandidatno listo
regionalno stičišče nevladnih organizacij za regijo Posavje. Nevladne organizacije izvolijo tri
kandidate, pri čemer upoštevajo teritorialno in področno zastopanost. Naloge sveta regije so
predvsem vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa oziroma
njegovega sprejema. Skladno z odlokom je Regionalna razvojna agencija Posavje pozvala
predstavnike občin, gospodarstva in predstavnike nevladnih organizacij, da predlagajo svoje
kandidate v svet in na podlagi prejetih predlogov pripravila skupno kandidatno listo, ki je v
gradivu.
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje določa, da volitve članov sveta izvedejo
občinski sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatnih list ter da glasujejo v skladu z določbami
poslovnika občinskega sveta, ki ureja tajno glasovanje. Glasuje se tako, da se na glasovnici
obkroži beseda ZA ali PROTI, glasuje pa se za skupno kandidatno listo in ne za posamezne
kandidate.
Župan je obrazložil, da Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica določa, da tajno
glasovanja vodi in ugotavlja izide tričlanska volilna komisija, ki jo v vodi predsedujoči seje.
Glede na to, da je na skupni listi kandidatov tudi sam kot župan Občine Sevnica, je
predlagal, da se ga izloči iz tričlanske volilne komisije, ki bo vodila tajno glasovanje. Predlog
je dal na glasovanje.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica izloči kot
predsedujočega tričlanske volilne komisije, ki bo vodila in ugotavljala izide tajnega
glasovanja o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Župan: Predlagal je, da volilno komisijo namesto njega vodi predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Božidar Groboljšek. Poslovnik občinskega sveta
določa, da ostala dva član tričlanske volilne komisije določi svet na predlog predsedujočega
seje. Predlagal je še Tomaža Lisca in Natalijo Hostnik. Predlog o imenovanju komisije je dal
na glasovanje.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da tričlansko volilno komisijo za izvedbo tajnega
glasovanja o imenovanju članov Razvojnega sveta regije Posavje sestavljajo Božidar
Groboljšek kot predsedujoči komisiji ter Tomaž Lisec in Natalija Hostnik.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Župan je volilno komisijo in ostale svetnike povabil v poročno dvorano, kjer so bili
zagotovljeni pogoji za tajnost glasovanja. Za glasovanje in pripravo poročila o izidu
glasovanja je predlagal 10 minutni odmor.
-------------------------------------------------Začetek odmora ob 18.45 uri----------------------------------------------------------------------------------Seja se je nadaljevala ob 19. uri---------------------------------Župan: Na podlagi zapisnika o izidu tajnega glasovanja, ki ga je pripravila volilna komisija je
ugotovil naslednji izid glasovanja:
1. Število razdeljenih glasovnic: 20
2. Število oddanih glasovnic: 20
3. Število neveljavnih glasovnic: 0
4. Število veljavnih glasovnic: 20
5. Število glasov »ZA« skupno listo kandidatov:19
6. Število glasov »PROTI« skupni listi kandidatov: 1
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je imenoval člane Razvojnega sveta regije Posavje, v
katerega so imenovani:
1) kot predstavniki občin:
Franjo Debelak, Ivan Molan, Srečko Ocvirk, Tomaž Režun, Ladko Petretič, mag. Miran
Stanko.
2) kot predstavniki gospodarstva:
Darko Gorišek, Janko Hrastovšek, Drago Krošelj, Janja Starc, Franc Vranetič, Peter
Žigante.
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3) kot predstavniki nevladnih organizacij:
Andreja Pavlin, Manuel Šterlek, Mojca Žganec Metelko.
Izid glasovanja: 19 za 1 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Občinski svet je na 5. redni seji dne 25.2.2015 kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2015. Postopek
razpolaganja ter pridobivanja z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti
se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem, katerega sprejema občinski svet na predlog župana. Ker v načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene parcele, za katere je bila prodaja,
nakup ali menjava dogovorjena naknadno oziroma jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, je potrebno letni načrt ravnanja občinskega
stvarnega premoženja dopolniti.
Dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica:
V načrt se dodatno vključijo parcele, ki so bile parcelirane na stroške občanov in jih le-ti želijo
odkupiti zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja. Prav tako se zaradi izvedbe menjav
zemljišč ob lokalni cesti vključijo dodatne parcele (opuščeno javno dobro) v k.o. Okroglice.
Predmet dopolnitve načrta razpolaganja je tudi Večnamenski dom na Logu na naslovu Log
30 s pripadajočim zemljiščem. Lastnika prostorov in pripadajočega zemljišča sta Krajevna
skupnost Boštanj (Občina Sevnica) do deleža 2/3 in Hypo leasing Celje d.o.o.
(leasingojemalec je podjetje Solo d.o.o.) do deleža 1/3. Med dosedanjima solastnikoma bo
sklenjena razdružilna pogodba, s katero bosta uredila etažno lastnino in si razdelita
solastnino na parc. št. 1634/1 in 1634/3 k.o. Log. Prostor v 3. etaži objekta (mansarda), ki jo
občina in krajevna skupnost ne potrebujeta bi se ponudila v prodajo interesentu, ki je tudi
lastnik prostorov v tem objektu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2015, ki zajema dopolnitev številka 1 Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
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Ad 13
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
V vseh sedmih primerih (parcele so v k.o. Boštanj, Ledina, Log, Okroglice in Zabukovje) gre
za ukinitev statusa javnega dobra, kjer je kot metoda razpolaganja v petih primerih
predvidena neposredna pogodba, v enem neposredna pogodba-razdružitev solastnine ter v
enem primeru javna dražba.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodeluje Jože Udovč.
Povzetek razprave:
Pove da tudi Krajevna skupnost Boštanj podpira ureditev etažne lastnine na objektu
Večnamenski dom na Logu.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 276/13 in
276/15, obe k.o. 1381 – Boštanj, parc. št. 1503/26 in 1503/27, obe k.o. 1366 – Ledina,
parc. št. 2534/33 k.o. 1391 – Log, parc. št. 1454/6, 1454/7, 1454/10, 1454/15 in 1457, vse
k.o. 1362 – Okroglice, parc. št. 1697/2 k.o. 1367 – Zabukovje, ter odobril predlog
razpolaganja.
Občinski svet je odobril razpolaganje s solastniškim deležem Krajevne skupnosti
Boštanj oziroma Občine Sevnica v deležu 2/3 na parc. št. 1634/1 in 1634/3, obe k.o.
Log in prodajo poslovnih prostorov identifikacijska številka št. 1391-669-3 v 3. etaži
objekta na naslovu Log 30.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta: Frančiška Zemljak in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Glede odgovora o projektih in stroških, ki so bili izvedeni iz sredstev proračunskih postavk
splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva za naravne in druge nesreče v
obdobju 2011-2014, bo svetnik podal Nadzornemu odboru Občine Sevnica predlog, da njuno
preverbo uvrsti v svoj program dela za prihodnje leto.
Svetnica pri odgovoru o projektu obnove nadvoza v Šmarju želi konkreten odgovor kdaj
časovno se bo začela gradnja, ker ni zadovoljna z odgovorom, da bo to takrat, ko bo
Direkcija RS za ceste pridobila potrebna finančna sredstva.
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Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, s podanima
pripombama.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombama:
Tomaž Lisec:
Glede odgovora o projektih in stroških, ki so bili izvedeni iz sredstev proračunskih
postavk splošna proračunska rezervacija in proračunska rezerva za naravne in druge
nesreče v obdobju 2011-2014, bo podal Nadzornemu odboru Občine Sevnica predlog,
da njuno preverbo uvrsti v svoj program dela za prihodnje leto.
Frančiška Zemljak:
Pri odgovoru o projektu obnove nadvoza v Šmarju želi konkreten odgovor kdaj
časovno se bo začela gradnja, ker ni zadovoljna z odgovorom, da bo to takrat, ko bo
Direkcija RS za ceste pridobila potrebna finančna sredstva.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
Zanima jo, kaj je novega z morebitno ukinitvijo nujne medicinske pomoči v Sevnici in kdaj bo
izvedena javna tribuna na to temo.
Zdenka Dernovšek:
Občani predlagajo vzpostavitev še enega prehoda za pešce na državni cesti iz smeri
železniške postaje v Sevnici.
Frančiška Zemljak:
Glede na to, da ob lokalni cesti od zaselka Marof naprej na precejšnji razdalji ne stoji nobena
hiša, jo zanima, zakaj stoji označevalna tabla za naselje Podvrh.
Tomaž Lisec:
1. Opozori na neurejenost cestišča in ograje na mostu v Jelovcu.
2. Mladi iz Boštanja in Krmelja predlagajo postavitev fitnesa na prostem tudi v njihovem
okolju.
Gregor Korene:
1. Zanima ga, če Občine Sevnica razmišlja o vzpostavitvi javne blagajne.
2. Zanima ga, kdaj bo saniran plaz med Svetim Rokom in Drožanjem.
3. Predlaga zbiranje predlogov gospodarskih subjektov in fizičnih oseb za spremembe
Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica.
Jože Udovč:
Zaradi preselitve pošte v Boštanju v prostore Mercatorja predlaga postavitev poštnega
nabiralnika v naselju Boštanj.
Janez Šerjak:
Povpraša, kje in kdaj bo možno nadaljnje urejanje vrtov po ukinitvi na območju Občinskega
podrobnega prostorskega načrta stadion.
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Janoš Janc:
Zanima ga, kdaj bo izvedena celovita sanacija plazu na cesti Zavratec – Hubajnica.
Ad 16
Razno
Župan:
- čestita prisotnim materam ob materinskem dnevu.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

16

