OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0004/2015
Datum: 30.9.2015

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 23.9.2015, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Božidar Groboljšek, Natalija Hostnik, Dane
Hribar Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica
Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Franc
Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak.
Odsotni:
Irena Dobnik, Vanja Žulič.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalci:
- Irena Pirc, direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe
Sevnica, k 3. t.d.r.
- Klemen Kotnik, ERICO d.o.o., k 4 .t.d.r.
- Nuša Vanič, Savaprojekt d.d. Krško, k 4. t.d.r.
- Andreja Preložnik, AR PROJEKT d.o.o., k 5. in 6. t.d.r.
- Rajko Androjna, AR PROJEKT d.o.o., k 5. in 6. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Renata Žnidar – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in
snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 9. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 9. 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 9. točka dnevnega reda
– Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015
obravnava po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se 9. točka dnevnega reda –
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015
obravnava po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 9. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje občinskega sveta z dne
17.6.2015
3. Predstavitev aktivnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne
službe Sevnica
4. Obravnava predloga Občinskega programa varstva okolja Občine Sevnica s
Poročilom o stanju okolja za Občino Sevnica
5. Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za trgovsko poslovni center Šmarje – prva obravnava
6. Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko
poslovni center Šmarje
7. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini Sevnica – prva obravnava
8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2015
9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 –
skrajšani postopek
10. Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica za nakup novega
komunalnega vozila za odvoz odpadkov
11. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
12. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica
13. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Odbora za družbene dejavnosti
Občinskega sveta Občine Sevnica
14. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Boštanj
15. Predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice lokalne skupnosti v Svet
socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
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16. Predlog sklepa o predlogih kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v
Krškem
17. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015
18. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje občinskega sveta z dne
17.6.2015
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil zapisnik 8. redne seje občinskega sveta z dne
17.6.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
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 8. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je brez pripomb potrdil pregled sklepov 8. redne seje občinskega sveta z
dne 17.6.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predstavitev aktivnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe
Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Irena Pirc, direktorica Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območne službe Sevnica:
V preteklih razpravah je bila s strani članov občinskega sveta podana pobuda po seznanitvi
tudi z aktualnimi vsebinami dela institucij, katerih ustanoviteljica sicer ni Občina Sevnica, se
pa njihovo delo prav tako neposredno povezuje in pomembno vpliva na celotno lokalno
3

skupnost, kraje in občane, in ena izmed takšnih je tudi Zavod RS za zaposlovanje, Območna
služba Sevnica.
Direktorica je predstavila poslanstvo, vrednost, vizijo in organizacijsko shemo zavoda.
Strateške usmeritve zavoda do konca leta 2015 so: povečati učinkovitost posredovanja v
zaposlitev, spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi, povečati
učinkovitost ukrepov Aktivne politike zaposlovanja ter uveljaviti zavod kot osrednjo ustanovo
vseživljenjske karierne orientacije. Predstavljeni so bili statistični podatki in trendi na trgu
dela. Ti kažejo, da je stopnja brezposelnosti na sevniškem območju sicer nižja tako v
primerjavi s slovenskim kot posavskim povprečjem in znaša 10,7 %, problematična pa je
struktura brezposelnih – med njimi delež dolgotrajno brezposelnih, mladih in delež invalidnih
oseb.
*pride Rado Kostrevc (prisotnih 22).
*pride Majda Jazbec (prisotnih 23).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vincenc Knez, Franc Pipan, Janez Kukec, Tanja Novšak, Irena
Pirc, Zdenka Dernovšek, Janez Šerjak in župan.
Povzetek razprave:
Kot posledica neusklajenosti med ponudbo kadrov na trgu delovne sile ter povpraševanjem
po njih se izrazito pojavlja strukturna brezposelnost, kjer bi država morala načrtovati
dolgoročne ukrepe, z vključevanjem srednjih šol, ki bi temu primerno morale tudi ponujati
oziroma izvajati programe izobraževanja, ki bi sledili povpraševanju na trgu. Izraženo je bilo
mnenje, da je vse preveč zaposlovanja delavcev preko agencij za posredovanje dela, ki
izkoriščajo delavce. Tudi zavod napotuje brezposelne osebe tem agencijam, če posredujejo
povpraševanje k njim, vodi se evidenca teh delodajalcev, katere zavod tudi obiskuje. Dana je
bila pripomba, da so postopki na zavodu predolgi, od prijave potrebe delodajalca do trenutka
napotitve. Direktorica je pojasnila, da ti postopki niso dolgi, v povprečju tri dni, razen če gre
za tuje delavce.
V razpravi je bilo podano mnenje, da bi sezname nesolidnih delodajalcev morali poleg iz
baze resornega ministrstva, delovnega inšpektorata in FURS-a, pridobivati tudi od ZZZS in
ZPIZ-a.
Zastavljeno je bilo vprašanje o številu mladih z najmanj višješolsko izobrazbo, ki so se
zaposlili iz evidence brezposelnih oseb z območja Območne službe Sevnica Zavoda RS za
zaposlovanje (opomba: odgovor je bil posredovan s strani ZRSZ v pisni obliki naknadno in je
v gradivu pri točki Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta), s podatkom o
dnevnih migrantih ne razpolagajo.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z delom ZRSZ, Območne službe Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z aktivnostmi Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Območne službe Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Obravnava predloga Občinskega programa varstva okolja Občine Sevnica s Poročilom
o stanju okolja za Občino Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič; Klemen Kotnik, ERICO d.o.o.; Nuša
Vanič, Savaprojekt d.d. Krško in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
K pripravi Občinskega programa varstva okolja je občina pristopila z namenom celovite
pridobitve podatkov o stanju okolja ter oblikovanja ciljev, ukrepov in usmeritev za nadaljnje
izboljšanje. Strateški dokument bo tudi pomembna strokovna osnova pri pripravi projektov za
črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi. Program se nanaša na ureditve, ki so
v neposredni ali posredni pristojnosti lokalne skupnosti. Priprava občinskih programov
varstva okolja z izjemo mestnih občin v Sloveniji sicer ni zakonsko obvezujoča, je pa
priporočljiva.
Ker je stanje okolja pomembno za slehernega občana, je bila pri oblikovanju programa preko
odprtega poziva na spletni strani občine vključena tudi javnost, občani pa so lahko več
mesecev podajali svoja opažanja, povezana z okoljsko problematiko.
Iz zbranih podatkov izhaja ocena, da je stanje okolja v občini po veliki večini dobro tako na
področju zraka, podzemne vode, vodnih virov, tal in gozda kot z vidika hrupa, svetlobnega
onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, rabe energije, odpadkov ter varstva naravne in
kulturne dediščine.
Na prejšnji seje občinskega sveta so se člani sveta seznanili s pripravo in predlogom
Občinskega programa varstva okolja (v nadaljevanju: OPVO) s Poročilom o stanju okolja za
Občino Sevnica in sprejel sklep, da se v OPVO vnesejo dodatni cilji in ukrepi glede
protipoplavne varnosti, energetskih sanacij javnih stavb, preprečevanje širjenja tujerodnih
invazivnih rastlinskih vrst, slabšanja kvalitete zraka zaradi individualnih kurišč in varovanjem
vodotokov (prisotnost kobalta v reki Mirni), kar je bilo tudi narejeno.
V zvezi z ekološkim stanjem reke Mirne in povišane vrednosti kobalta pa je bilo naknadno
ugotovljeno, da je bila julija 2015 zaključeno in na spletni strani ARSO objavljeno novo
poročilo o oceni stanja rek v Sloveniji za obdobje 2012-2013, iz katerega izhaja, da je
ekološko stanje reke Mirne izboljšano in enako kot kemijsko stanje ocenjeno kot dobro.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval dopolnjen predlog programa s poročilom in ga
posreduje občinskemu svetu v sprejem.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Roman Perčič, Frančiška Zemljak, Božidar
Groboljšek.
Povzetek razprave:
V razpravi sta bili podani pripombami oziroma predloga:
- da se v okolju, kjer obstaja možnost oziroma sum obstoja radioaktivnega žlahtnega
plina radona, preveri njegova prisotnost,
- da se intenzivirajo aktivnosti pri zatiranju invazivnih in alergenih rastlin v Občini
Sevnica.
Župan: Predlaga sprejem predloženega programa s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Občinski program varstva okolja Občine Sevnica s Poročilom
o stanju okolja za Občino Sevnica.
V razpravi sta bili podani pripombami oziroma predloga:
- da se v okolju, kjer obstaja možnost oziroma sum obstoja radioaktivnega
žlahtnega plina radona, preveri njegova prisotnost,
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-

da se intenzivirajo aktivnosti pri zatiranju invazivnih in alergenih rastlin v
Občini Sevnica.

Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za trgovsko poslovni center Šmarje – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič; Andreja Preložnik, AR PROJEKT
d.o.o.; Rajko Androjna, AR PROJEKT d.o.o.; Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in
prostor:
Občina Sevnica je pričela, na podlagi pobude podjetja Toming-inženiring d.o.o. iz Velenja in
sklepa župana, v letu 2014 s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za trgovsko poslovni center Šmarje (v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik je izbral
izdelovalca OPPN, podjetje AR PROJEKT d.o.o. iz Sevnice in je hkrati investitor postopka
priprave prostorskega akta.
21.8.2015 je izdelovalec OPPN Občini Sevnica posredoval izjavo, da se družba Tominginženiring d.o.o. v celoti umika iz postopka priprave OPPN kot investitor, 28.8.2015 pa je
prispela izjava podjetja Kostak GIP d.o.o. iz Krškega, da je v nadaljnjem postopku priprave
OPPN investitor Kostak GIP d.o.o..
Obravnavano območje na jugozahodni strani omejuje reka Sava, na severni strani glavna
železniška proga Zidani Most – Dobova in regionalna cesta Radeče - Breg - Sevnica –
Brestanica, na vzhodni strani zbirna mestna cesta Šmarje (nadvoz) - Stilles in železniška
proga Trebnje – Sevnica, na južni strani. Prometno se bo območje OPPN navezalo na
regionalno cesto preko izvozno-uvoznega cestnega priključka iz predvidenega kraka novega
krožnega krožišča v smeri Boštanj - Planina. Z OPPN bodo določeni pogoji za pripravo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, funkcije,
velikosti in oblikovanja objektov in varovanja okolja.
Z OPPN se načrtuje umestitev dveh trgovsko poslovnih objektov s pripadajočo zunanjo
ureditvijo prometnih in odprtih površin.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje, dopolnjen osnutek akta podpira z
dvema predlogoma:
- da se odlok dopolni tako, da bo omogočena tudi gradnja gostinskega objekta z
nastanitvenimi kapacitetami (motel, hostel),
- da se po potrebi omogoči ureditev in izvedba večnivojskega parkirišča.
Odbor občinskemu svetu predlaga, da dopolnjen osnutek odloka s predlaganima
spremembama obravnava in ga sprejme v prvi obravnavi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: župan, Frančiška Zemljak in Franc Pipan.
Povzetek razprave:
V razpravi je bila podana podpora predlogoma Odbora za okolje in prostor ter podano
vprašanje glede pričetka rekonstrukcije nadvoza v Šmarju. Pojasnjeno je bilo, da je bila na
državni ravni dana obljuba, da bo projekt obnove nadvoza uvrščen v državni proračuna za
leto 2016.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi.
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SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Obravnava in opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko
poslovni center Šmarje
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica in
v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica. Gradivo si je bilo moč v elektronski
obliki ogledati tudi na spletni strani Občine Sevnica.
Pripombe in predloge je bilo možno na podlagi razgrnjenega gradiva podati v knjigi pripomb
na Občini Sevnica v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, ter ustno na javni obravnavi.
Javna obravnava je potekala dne 13.7.2015 v Kulturni dvorani Sevnica. Na Občino Sevnica,
Oddelek za okolje in prostor, sta bila podana dva pisna predloga oziroma pripombi, zapisani
v knjigo pripomb. Na mestu javne razgrnitve v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, zapisov
v knjigo pripomb ni bilo.
Na javni obravnavi v Kulturni dvorani Sevnica so bila s strani zainteresirane javnosti podana
le vprašanja, na katere pa so bili sproti podani odgovori in pojasnila. Za dani pripombi sta
pripravljena strokovna stališča z obrazložitvami.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval stališča do prejetih pripomb oziroma predlogov in
občinskemu svetu predlaga, da se do stališč opredeli in s tem omogoči nadaljevanje
postopka priprave prostorskega akta.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev predlaganih stališč do pripomb in predlogov.
SKLEP:
Občinski svet je obravnaval in potrdil predlagana stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za trgovsko poslovni center Šmarje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
Občini Sevnica – prva obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora
za gospodarstvo in kmetijstvo:
V letu 2009 je resorno ministrstvo z lovskimi družinami sklenilo koncesijske pogodbe za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji, ki so osnova za izplačilo. Zakon o
divjadi in lovstvu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek proračuna Republike
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Slovenije, 50 % pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni delež
pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v določeni občini. Del
koncesijske dajatve, ki pripada občinam, bodo morale občine v svojem proračunu izkazati kot
namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire. Občina mora sprejeti odlok, objavit razpis in v zvezi z razpisom
predvidenih postopkov, pa se občina lahko izogne. Občine so v letu 2010 prvič prejele del
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Občina Sevnica bo iz naslova koncesij v letošnjem letu za leto 2014 prejela 2.686,44 EUR.
Sredstva iz tega naslova se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in se
morajo porabiti kot namenski izdatki. Do sedaj se je navedeni vir sredstev porabljal na osnovi
Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik, za
ohranitev rastišča in izvedbo ukrepov.
Odlok je usklajen tudi s predsednikom Lovske zveze Posavja.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se prenesejo kot
namenski prihodni v proračun naslednjega leta. Glede na nizka sredstva za posamezno leto,
je smiselno, da se v nadaljevanju razpis za dodelitev sredstev izvede vsaki dve leti.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog odloka in predlagal spremembi 4.
in 5. člena ter sprejel stališče, da se besedilo odloka v predlagani obliki z vključenima
spremembama posreduje v sprejem občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Tomaž Lisec, Vlasta Kuzmički, Božidar Beci,
Janez Kukec, Frančiška Zemljak in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
V razpravi sta bila podana predloga, ki se naj upoštevata pri pripravi predloga odloka za
drugo obravnavo:
- v 3. členu odloka se naj na koncu drugega stavka doda »od katerih je vsaj eden
predstavnik koncesionarjev s področja občine Sevnica«.,
- v 5. členu odloka se naj črta drugi odstavek.
Podana je bila tudi pobuda, da je potrebno gospodarjenju z divjadjo v Občini Sevnica
posvetiti večjo pozornost glede številčnosti in škode, ki jo povzroča divjad predvsem v
kmetijstvu.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi, s predlogoma in pobudo iz
razprave.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica ter v razpravi podal naslednja
predloga, ki se naj upoštevata pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo:
- v 3. členu odloka se naj na koncu drugega stavka doda »od katerih je vsaj eden
predstavnik koncesionarjev s področja občine Sevnica«.,
- v 5. členu odloka se naj črta drugi odstavek.
Podana je bila tudi pobuda, da je potrebno gospodarjenju z divjadjo v Občini Sevnica
posvetiti večjo pozornost glede številčnosti in škode, ki jo povzroča divjad predvsem
v kmetijstvu.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2015
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta
Marn in Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun:
Iz poročila sledi, da je proračun finančno vzdržen, bilančno uravnotežen ter zagotavlja tekoče
delo in aktivnosti vseh proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih skupnosti, javnih
zavodov in služb. Vse investicije tečejo skladno z načrtovanimi terminskimi načrti.
Investicijski razvoj bo tudi v bodoče močno pod vtisom nadaljnje politike države do lokalnih
skupnosti, konkretno od višine povprečnine, ki je v prvem polletju 2015 znašala 525 EUR, v
drugem polletju pa je znižana na 519 EUR, kvote investicijskih državnih virov ter vsebine in
terminskega plana razpisov za evropska sredstva.
Odbor za finance in proračun je obravnaval polletno poročilo in predlaga občinskemu svetu,
da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Natalija Hostnik in Zvone Košmerl.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da naj občinski svet podpre prizadevanja Skupnosti občin Slovenije v
pogajanjih z državo za dosego primerne povprečnine za financiranje občinskih nalog ter
pooblasti župana, da sodeluje v vseh postopkih, povezanih s tem.
Razprava je tekla tudi o dokončanju del na lokalni cesti Blanca – Poklek ter o saniranju
obstoječih avtobusnih postajališč oziroma o planu postavitve novih še v letu 2015.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila, z dodatnim sklepom.
SKLEP:
Občinski svet podpira prizadevanja Skupnosti občin Slovenije, katere članica je tudi
Občina Sevnica, v pogajanjih z državo za dosego primerne povprečnine za
financiranje občinskih nalog in pooblašča župana, da sodeluje v vseh postopkih,
povezanih s tem.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2015.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan, mag. Vlasta Marn in Ivan Orešnik, predsednik Odbora
za finance in proračun:
JP Komunala d.o.o. Sevnica namerava kupiti novo komunalno vozilo za odvoz odpadkov.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil poziv za sofinanciranje okoljskih naložb,
na katerega je JP Komunala d.o.o. Sevnica podala vlogo, odobrena jim je bila maksimalna
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višina sofinanciranja investicije v višini 77.957 EUR, kolikor zanaša tudi višina kredita. Ob
sprejemu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2015 je bil opredeljen obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja v njeni domeni na podlagi napovedi vseh
proračunskih uporabnikov v preteklem letu. Višina kreditov in poroštev slednjih je trenutno
omejena na 50.000 EUR, kar pa je prenizek znesek glede na višino odobrenih sredstev JP
Komunali d.o.o. Sevnica za izvedbo naložbe oziroma sklenitev kreditne pogodbe.
Zato je potrebno v odloku, v 2. in 4. odstavku 14. člena znesek, ki govori o obsegu
zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja iz predvidenih 50.000 EUR popraviti na
77.957 EUR.
Odbor za finance in proračun se je seznanil z razlogi za spremembo Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2015 in predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme.
Prav tako se je odbor seznanil z gradivom in razlogi za izdajo soglasja k zadolžitvi JP
Komunala d.o.o. Sevnica za nakup komunalnega vozila za odvoz odpadkov ter občinskemu
svetu predlaga, da soglasje poda.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2015.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica za nakup novega
komunalnega vozila za odvoz odpadkov
Uvodno obrazložitev je podala mag. Vlasta Marn:
Skupna obrazložitev je bila podana že pri prejšnji točki dnevnega reda. Skupna vrednost
naložbe je 109.000 EUR, Komunali je odobrena maksimalna višina sofinanciranja v višini
77.957 EUR, kolikor znaša višina kredita. Naložbo je kot smiselno in potrebno za kvalitetno
ter učinkovito opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki prepoznal tudi
Nadzorni svet JP Komunala d.o.o. Sevnica. Na podlagi Zakona o financiranju občin, občinski
svet izda soglasje h kreditni pogodbi javnega podjetja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasja k zadolžitvi in poroštvo JP Komunala d.o.o. Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje k zadolžitvi in poroštvo Javnemu podjetju Komunala
d.o.o. Sevnica za najem kredita za nakup novega komunalnega vozila za odvoz
odpadkov pri Eko skladu, Slovenskemu okoljskemu javnemu skladu, skladno z
odločbo št. 35408- 8/2015 53-8 z dne 27.8.2015.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi normativov in standardov na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določi ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem zavoda. V občini Sevnica je Vrtec Ciciban Sevnica samostojni zavod, trije
vrtci pa so organizirani kot enote pri osnovnih šolah Krmelj, Blanca in Šentjanž. Število
zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki obiskujejo vrtec, od števila oddelkov, ki se oblikujejo
na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega časa vrtca, od notranje površine vrtca,
poseben izračun pa se uporablja za določitev delavcev v kuhinji. V vrtcih v Občini Sevnica so
otroci razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so
otroci od 1. do 3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta
starosti do vstopa v šolo. Zakonodaja določa, da dnevni in poldnevni program izvajata
vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega starostnega obdobja
izvajata skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure
dnevno. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo
delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. V novem šolskem letu je v sevniške vrtce vpisanih
668 otrok, od tega bo Vrtec Ciciban Sevnica obiskovalo 455 otrok, enoto vrtca pri OŠ Krmelj
125 otrok, vrtec pri OŠ Milana Majcna 37 otrok ter enoto vrtca pri OŠ Blanca 51 otrok. V
vrtcih, kjer je poslovni čas daljši od standarda za izvajanje dnevnih programov v vrtcih (6-9
ur), se pred in po izvajanju programa oddelki združujejo glede na število prisotnih otrok. V
tem času je v skladu z normativi potrebno zagotoviti prisotnost zadostnega števila pomočnic
vzgojiteljic, za kar je potrebno odobriti dodatne zaposlitve pomočnic vzgojiteljic.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in pregledal predloge sistemizacije v
posameznih vrtcih ter predlaga občinskemu svetu, da poda soglasja k predlogom
sistemizacij delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali; Jože Udovč, Mojca Sešlar, župan, Gregor Korene, Rado Kostrevc,
Božidar Groboljšek in Danica Božič.
Povzetek razprave:
Podano je bilo vprašanje, če se razpolaga s podatkom, kolikšno je število otrok, ki ne
obiskujejo vrtec in imajo varstvo pač zagotovljeno na drug način. To število otrok je zelo
majhno, jih pa vrtec eno leto pred vstopom v šolo povabi, da obiskujejo Cicibanove urice.
Podana je bila pobuda, da bi se vrtec lahko odločil za drug model vzgoje, kot je npr.
Waldorfski ali Montessori vrtec. Pojasnjeno je bilo, da se omenjeni obliki izvajata v zasebnih
vrtcih, javni vrtci pa izvajajo programe po državni shemi, bi pa se lahko zanju podelila
koncesija. Za večjo efektivnost oziroma izkoriščenost kadrov je bil podan predlog, da bi
pomočniki vzgojiteljev imeli gibljivi delovni čas, kar pa normativi in standardi v šolstvu ne
dopuščajo.
Župan: Predlaga potrditev predlaganih sistemizacij delovnih mest.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasja k sistemizacijam delovnih mest v Vrtcu Ciciban
Sevnica, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Blanca, v enoti vrtca pri Osnovni šoli Krmelj ter
v enoti vrtca pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 12
Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar ter Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Bistveni vpliv na ceno, ki je oblikovana na osnovi veljavnih zakonov in pravilnikov, ima število
oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih, izobrazbena struktura in starost kadra.
Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in ceno živil so za vse vrtce enaka. Stroški
živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85 EUR na otroka na dan. Plače v vrtcih so
obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med stroški
dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne
dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnin ob
upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih. Kot elementi za oblikovanje cen se upoštevajo
stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Vrtci so pri oblikovanju
oddelkov upoštevali zakonske in podzakonske predpise, ter oddelke oblikovali, kjer je bilo
možno, do zgornje meje normativov. Kjer je bilo potrebno in možno, so vrtci upoštevali tudi
možnost povečanja števila otrok v oddelkih s fleksibilnim normativom +1 ali +2 otroka.
Predlog sklepa o določitvi cen poleg spremembe cene dnevnih cen vsebuje naslednje
spremembe:
- v primeru neprekinjene odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca,
starši plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega prispevka, določenega z odločbo o
plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo;
- starši lahko uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne
bolniške odsotnosti otroka. V tem primeru plačajo rezervacijo v višini 40% mesečnega
prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok
vključen pred začasno odjavo;
- starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka
plačajo akontacijo v višini 10% od cene programa, v katerega bo otrok vključen.
Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši
kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le
za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval in pregledal predloge cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, z njimi soglaša in jih daje v potrditev
občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: župan, Hermina Šantej, Mojca Sešlar, Zdenka Dernovšek in
Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Splošna razprava je potekala o primerljivosti cene in njenih predvidenih sprememb z ostalimi
občinami.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju Občine Sevnica
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 13
Predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Odbora za družbene dejavnosti
Občinskega sveta Občine Sevnica
Uvodno, skupno obrazložitev, za vsa nadomestna imenovanja, je podal Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Pokojna Ana Slapšak Gorišek je bila članica Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem
svetu Občine Sevnica, predstavnica ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu zavoda Osnovna
šola Boštanj in predstavnica lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega zavoda
Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu.
Z njeno smrtjo imajo navedeni odbor in sveta zavodov nepopolno sestavo. Ker je Ano
Slapšak v omenjeni odbor in sveta zavodov predlagala Slovenska demokratska stranka,
Občinski odbor Sevnica, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k
predlaganju nadomestnih članov v delovnem telesu in svetih zavodov pozvala samo stranko
SDS.
Na poziv komisije so prispeli naslednji predlogi:
- za nadomestno članico Odbora za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine
Sevnica: Brigita Karlovšek iz Kompolja,
- za nadomestno predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu zavoda
Osnovna šola Boštanj:
Ana Kramperšek iz Dolenjega Boštanja,
- za nadomestno predstavnico lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega zavoda
Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu:
Zdenka Dernovšek iz Razborja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi zbranih predlogov
kandidatov za nadomestne člane oblikovala predloge sklepov o imenovanjih, kjer je predloge
tudi potrdila ter isto potrditev predlaga tudi občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadomestne članice Odbora za družbene
dejavnosti.
SKLEP:
Občinski svet je za nadomestno članico Odbora za družbene dejavnosti Občinskega
sveta Občine Sevnica imenoval Brigito Karlovšek, Kompolje 4, Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice ustanoviteljice Občine
Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Boštanj
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice ustanoviteljice v
Svet javnega zavoda Osnovna šola Boštanj.
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SKLEP:
Občinski svet je za nadomestno predstavnico ustanoviteljice Občine Sevnica v Svetu
javnega zavoda Osnovna šola Boštanj imenoval Ano Kramperšek, Dolenji Boštanj 108,
Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice lokalne skupnosti v Svet
socialno varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice v svet zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v Svetu socialno varstvenega
zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval Zdenko
Dernovšek, Razbor 30, Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog sklepa o predlogih kandidatov za sodnike porotnike pri
Okrožnem sodišču v Krškem
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Okrožno sodišče v Krškem je v objavilo poziv predstavniškim organom občin, da predlagajo
140 kandidatov za sodnike porotnike za naslednje petletno mandatno obdobje. Občinski svet
Občine Sevnica lahko predlaga 35 kandidatov za sodnike porotnike, od tega 5 za
mladoletniške prestopke. Poleg predstavniških organov občin so lahko predlagatelji tudi
interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju
Okrožnega sodišča v Krškem, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
na zaprosilo sodišča k predlaganju kandidatov pozvala tudi društva in združenja registrirana
v občini Sevnica. Pozvani so bili tudi dosedanji sodniki porotniki, člani občinskega sveta,
krajevne skupnosti, osnovne in srednja šola ter občani preko objave na spletni strani Občine
Sevnica.
Zakon o sodiščih določa, da je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike
Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo
pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidati za sodnike porotnike
za mladoletniške prestopke naj bodo predlagani izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in
drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je skupaj prispelo 29
kandidatur, od tega 5 kandidatov izpolnjuje zakonsko določene pogoje za sodnike porotnike
za mladoletniške prestopke.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da
sprejme sklep o predlogih kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem,
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s katerim predlaga 24 kandidatov za sodnike porotnike in 5 kandidatov za sodnike porotnike
za mladoletniške prestopke.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o predlogih kandidatov za sodnike porotnike.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o predlogih kandidatov za sodnike porotnike pri
Okrožnem sodišču v Krškem.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
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, na 6. redni seji,
dne 25.3.2015 dopolnitev št. 1, na 7. redni seji, dne 20.5.2015, dopolnitev št. 2 in na 8. redni
seji, dne 17.6.2015, dopolnitev št. 3.
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.
Objekt Krmelj 55, ki stoji neposredno na območju Zdravstvene postaje Krmelj, je v smislu
celovite ureditve območja zdravstvene postaje predviden za odstranitev, saj je za potrebe
Zdravstvene postaje Krmelj v celoti neprimeren in neuporaben. V objektu sta dve stanovanji,
ki sta v lasti Lisce d.d., prostori arhiva v pritličju pa so last Občine Sevnica in v upravljanju
Zdravstvenega doma Sevnica.
Predvidena je tudi sklenitev pogodb o odkupu oziroma menjavi zemljišč za ceste, ki so bile
odmerjene v letošnjem letu.
Občina Sevnica je v letu 2014 od Zavoda RS za blagovne rezerve odkupila objekt
nekdanjega skladišča (pogovorno znanega kot Clann). Velikost objekta presega potrebe
občine, drugih inštitucij ter društev, zato je smiselno del objekta odprodati zainteresiranemu
kupcu. Z namenom prodaje je bil narejen etažni načrt, po katerem se je stavba razdelila na
dva samostojna etažna dela, in sicer t.i. javni (vzhodni) del stavbe v površini 1.210 m2, ki
ostane v lasti Občine Sevnica, ter zahodni del v izmeri 714 m2, ki je predviden za prodajo. V
skladu z etažnim načrtom je bilo parcelirano tudi funkcionalno zemljišče ob objektu, kjer je
bilo vsakemu delu stavbe odmerjeno ustrezno pripadajoče zemljišče. Na parc. št. 7/11 k.o.
Loka pri Zidanem Mostu, ki pripada delu, ki je predmet prodaje, stoji še manjši pripadajoči
objekt – kurilnica. Prodaja prostorov in dela zemljišča je smiselna, saj bi si občina s tem
povrnila del stroškov nakupa in potrebnega investicijskega vzdrževanja objekta, ki bo pred
uporabo objekta nujno. Postopek prodaje se bo izvedel po postopku javne dražbe, v skladu z
določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
Povzetek razprava:
Svetnika je zanimalo, če vodstvo občine razpolaga z informacijo, če je stečaj podjetja Clann
že zaključen.
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Podan je bil odgovor da je Občina Sevnica v letu 2014 od Zavoda RS za blagovne rezerve
odkupila objekt nekdanjega skladišča in s samim podjetjem Clann, ki je v preteklosti imelo
tam proizvodne prostore, ni imela nikakršnih povezav.
Župan: Predlaga sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Sevnica za leto 2015.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 4 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt:
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Franc Pipan, Gregor Korene in Janez Šerjak.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o zemljišču na območju industrijske cone na Savski cesti (podjetje Preis), o
njihovem poslovanju in zaposlovanju.
Na območju industrijske cone na Savski cesti v Sevnici ob Zbirnem centru Sevnica je bila
konec leta 2013 izvedena parcelacija zemljišč, kjer je bila odmerjena nova dostopna cesta do
zbirnega centra, povezovalna cesta od ceste in industrijskega tira pri podjetju Preis Sevnica
d.o.o. do nove dostopne ceste ter odmera preostalega območja za potrebe smiselne širitve
industrijske cone. Za večji del predmetnega zemljišča je interes zaradi predvidene širitve
proizvodnih površin izkazal Preis Sevnica d.o.o. Za del zemljišč je bila že pred izvedbo
parcelacije dogovorjena menjava, tako da Občina Sevnica pridobi v last koridor od konca
obstoječe ceste in industrijskega tira pri Preisu do nove dostopne ceste proti zbirnemu
centru, podjetje Preis Sevnica d.o.o. pa sorazmerni del zemljišča za potrebe širitve. Sedaj je
interes podjetja Preis Sevnica d.o.o. da odkupi celotno območje med njihovim ograjenim
zemljiščem do nove ceste proti zbirnemu centru, saj načrtujejo dograditev novih 1.600 m2
proizvodnih površin in s tem pogojev za nova delovna mesta. Za pridobitev koridorja pri
Preisu bo le-ta moral prestaviti del skladiščnih prostorov ter šotor, kar se bo obračunalo v
primeru sklenitve prodajne oziroma menjalne pogodbe s podjetjem Preis Sevnica d.o.o.
Občina Sevnica je pridobila cenitev sodnega cenilca za gradbeništvo, ki je vrednost
predmetnega dela zemljišča ocenil na 21 EUR/m2. Menimo, da je ob upoštevanju drugih
multiplikativnih učinkov širitve industrijske cone, prodaja zemljišča smiselna.
Postopek prodaje se bo izvedel po postopku javne dražbe, v skladu z določbami Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Postavljeno je bilo še vprašanje o nabavni ceni objekta Clann v Loki, ki je bila po številnih
pogajanjih z Zavodom RS za blagovne rezerve zaradi javnega interesa cca 90.000 EUR.
Župan: Predlaga sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odobritvi razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1449/3 in
1449/4, obe k.o. 1370 – Podvrh, parc. št. 1517/7 k.o. 1379 – Sevnica in parc. št. 2669/51
k.o. 1393 – Studenec, ter odobril predlog razpolaganja.
Občinski svet je odobril razpolaganje s parc. št. 338/1, 340/4, 340/6, 341/5, 341/10,
342/17 in 1520/104, vse k.o. 1379 – Sevnica ter dela stavbe 1364-81-2 na naslovu Loka
pri Zidanem Mostu 17 in pripadajočega zemljišča s parc. št. 7/11 k.o. 1364 – Loka pri
Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 19
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: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 20
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
1. Zastavi vprašanje, če je možna kakšna rešitev zatekanja vode v kletne prostore Lisce
in Policijske postaje Sevnica, kjer kljub nekaterim dogovorom stanje ni urejeno.
2. Zanima jo, koliko mladih z najmanj višješolsko izobrazbo se je zaposlilo iz evidence
brezposelnih oseb z območja Območne službe Sevnica Zavoda RS za zaposlovanje.
Danica Božič:
Predlaga, da naj Občina Sevnica izvede analizo stanja zraka v Sevnici.
Zdenka Dernovšek:
Izreče pohvalo za dobro izvedeno organizacijo šolskih prevozov na področju Razborja.
Frančiška Zemljak:
1. Povpraša po nadaljnjih načrtih urejanja rekreacijskih površin v drevoredu ob reki Savi,
v zvezi s postavitvijo sanitarij in napeljave vode, po odstranitvi kemičnih sanitarij SDS
- a.
2. Zanima jo, kakšno je stanje projektov rekonstrukcije nadvoza v Šmarju in mosta Črni
potok oziroma kdaj se lahko pričakuje njuna izvedba.
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Janez Šerjak:
Zanima ga število in relacije novo vzpostavljenih in ukinjenih prog šolskih prevozov ter ali
Občina Sevnica lahko zagotovi več avtobusov hkrati za prevoze v času pouka, predvsem za
večje šole.
Rado Kostrevc:
1. Najemnike zemljišč za vrtičke na območju bodočega športnega kompleksa v Sevnici
zanima, do kdaj in pod kakšnimi pogoji bodo lahko uporabljali zemljišča.
2. Zanima ga, ali ima Občina Sevnica vzpostavljene mehanizme za odpis dolgov za
blaženje socialne stiske občanov in če je občina pristopila k dogovoru za odpis
dolgov.
3. Predlaga spremembo pravilnikov za sofinanciranje mladinskih, športnih in kulturnih
dejavnosti društev, z jasno razmejitvijo med društveno in tržno dejavnostjo ter kaj od
tega se financira iz javnih sredstev.
4. Izrazil je nestrinjanje z zmanjšanjem sredstev za delovanje krajevnih skupnosti ter
predlaga razmislek o vlogi krajevnih skupnosti v bodoče, z opredelitvijo pogodbenih
obveznosti med krajevnimi skupnostmi in občino, glede upravljanja z nepremičninami.
5. Zanima ga stanje sanacije udora pri lovski koči na Brezovcu.
Božidar Beci:
Predlaga sanacijo usada težko prevozne ceste od križišča v Črnem potoku proti Križu.
Jože Udovč:
Pred pričetkom izvajanja zimskega vzdrževanja cest predlaga obsek vejevja, da se poveča
svetli profil ceste.
Božidar Groboljšek:
1. Predlaga, da se na resorno ministrstvo poda pobuda za preureditev križišča na
državni cesti pri Hoferju v krožišče.
2. Predlaga spremembo prometnega režima pri Izidorju, da strankam ne bi bilo potrebno
uporabljati parkirnih listkov iz parkomata.
3. Zanima ga, zakaj ni zarisanega avtobusnega postajališča na Glavnem trgu.
Tomaž Lisec:
1. Po povišanju vrednosti točke v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Sevnica, je pri občanih prišlo do večjih vrednosti plačila. Zanima
ga, kaj je temu vzrok in ali Občina Sevnica zaradi tega prejema pritožbe občanov.
2. Zanima ga, če Občina Sevnica razpolaga s kakšno novo uradno informacijo o
projektu most na Logu.
3. Predlaga ureditev dodatnega prehoda za pešce med obema avtobusnima
postajališčema na Logu, v skladu s standardi Direkcije RS za ceste.
Gregor Korene:
Glede na to, da Občina Sevnica v neposredni bližini Zdravstvene postaje Krmelj pridobiva
dodatna zemljišča v last, ga zanima, ali se tam predvideva tudi izgradnja heliodroma.
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Ad 21
Razno
Župan:
- napove, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 21. oktobra 2015.

Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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