OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 5.5.2016

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 20.4.2016, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božič Danica, 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, Vanja
Žulič.
ODSOTNA članica občinskega sveta:
Irena Dobnik.
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
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
Poročevalci:
- mag. Nataša Šerbec, Regionalna razvojna agencija Posavje, k 3. r.d.r.
- Vladimir Kocjan, vodja Območne geodetske uprave Sevnica, k 4. t.d.r.
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 5. in 6. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 7. t.d.r.
- Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 8. in 9. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Boris Blaić – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec –
Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 14. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
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Župan: Svojo odsotnost je sporočila Irena Dobnik. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem da se po skrajšanem postopku
obravnava 10. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju
Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo.
*Pride Janez Šerjak (prisotnih 21 svetnikov).
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 10. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembi Odloka o
preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z
omejeno odgovornostjo.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne
23.3.2016
3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015
4. Poročilo o delu Območne geodetske uprave Sevnica
5. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015
6. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016
7. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015
8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015
9. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v
javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo – skrajšani
postopek
11. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica
12. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje ravnatelja Osnovne
šole Tržišče
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Vrtca
Ciciban Sevnica
14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Osnovna šola Krmelj
15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
16. Seznanitev z zapisnikom zbora občanov
17. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
18. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
19. Razno
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta
z dne 23.3.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne 23.3.2016.
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 zaključni račun je bil posredovan v objavo v Uradni list RS. V gradivu so
predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
*Prideta Vanja Žulič in Božidar Groboljšek (prisotnih 23 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 13. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne
23.3.2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2015
Uvodno obrazložitev so podali župan, mag. Nataša Šerbec iz Regionalne razvojne agencije
Posavje ter Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
RRA Posavje je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško,
Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče. Status subjekta spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja na regionalni ravni je RRA Posavje, od skupno dvanajstih
regionalnih razvojnih agencij, podelil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na podlagi navedenega je naloga RRA Posavje, da izvaja naloge v skladu z Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Odlokom o ustanovitvi zavoda Regionalna
razvojna agencija Posavje, ki se nanašajo na naloge v javnem interesu: priprava,
usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih
projektov v regiji; priprava dogovorov za razvoj regije; izvajanje regijskih projektov in
sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega
partnerstva v okviru teh projektov; sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske
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razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev; obveščanje, splošno svetovanje, popis
projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in
izvedbi regijskih projektov; prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; pomoč pri
izvajanju regijskih finančnih shem; izvajanje regijske finančne sheme; izvajanje regijske
sheme kadrovskih štipendij in dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru
ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v
regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega
ministrstva in ob soglasju službe.
V letu 2015 je RRA Posavje izvajala naslednje projekte v javnem interesu: Posavska
štipendijska shema, Regijska garancijska shema, Garancijska shema Posavje, Upravljanje
Lokalne akcijske skupine Posavje, Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah, Vpliv
trapistov na posavsko podeželje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike), SLOHRA
SOCIONET, Izvajanje koordinacije projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na
območju Posavja«, Priprava Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 – mnenje in
sprejem na RSR in Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019.
S strani Občine Sevnica je bila osnova za izplačilo sofinanciranje nalog v javnem interesu
Pogodba o sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje v proračunskem letu 2015.
Občina Sevnica je za navedeno RRA Posavje namenila 36.889,00 EUR. Za udeležbo pri
javnih projektih pa so bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov, kjer je
Občina Sevnica za Posavsko štipendijsko shemo namenila 8.708,13 EUR in članarino za
upravljanje Lokalno akcijske skupine Posavje za sredstva »leader« 4.229,91 EUR.
Za leto 2015 izkazuje RRA Posavje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne
dejavnosti v višini 15.043,43 EUR. Presežek prihodkov pri delu na projektih v letu 2015 je
realiziran v skupni višini 18.399,96 EUR. Čisti presežek prihodkov iz tržne dejavnosti pa v
višini 5.385,48 EUR. Po uporabi presežka prihodkov iz prejšnjih let za pokrivanje tekočih
stroškov znaša presežek prihodkov obračunskega obdobja 32.895,92 EUR. Upravni odbor
RRA Posavje je potrdil, da se presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne dejavnosti
porabi za stroške priprave projektov in lastno udeležbo pri financiranju projektov.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s poročilom o delu agencije in ga daje
občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Vincenc Knez, mag. Nataša Šerbec, Franc Pipan, Hermina Šantej,
župan in Tomaž Lisec.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 24 svetnikov).
Povzetek razprave:
Iz poročila je razviden visok znesek vračila štipendistov štipendijske sheme, kar je razlog v
tem, da bodisi podjetje ni moglo realizirati zaposlitve štipendistov (stečaj podjetja) ali pa
štipendisti niso izpolnili študijskih obveznosti. Od šolskega leta 2014/2015 občine ne
financirajo več štipendij dodeljenih v razpisu, tako da se je delež za delodajalce povečal na
50 % (prej 30 %), 50 % pa financira Evropski socialni sklad, preko Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije. Nova finančna perspektiva 2014-2020 je vsebinsko in izvedbeno
bistveno drugačna kot prejšnja, v kateri je Posavje zelo uspešno črpalo sredstva predvsem
za namene urejanja okoljske infrastrukture. Nova perspektiva je bolj osredotočena na
ekonomsko in turistično infrastrukturo, spodbude podjetništvu in kmetijstvu ter projektom s
področja sociale.
V kratkem bo gozdarskim podjetjem, med njimi tudi Gozdnemu gospodarstvu Brežice,
potekla koncesija za upravljanje z državnimi gozdovi. Podana je bila pobuda, da naj RRA
Posavje pripravi organizacijsko obliko, ki bi lahko nadaljevala delo Gozdnega gospodarstva
Brežice. Pojasnjeno je bilo, da bo skrb za državne gozdove od kmetijskega sklada in
sedanjih koncesionarjev prevzelo novoustanovljeno državno podjetje, ki bo bolj gospodarilo z
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lesom, na območju regije Posavje pa poteka projekt Gozd-les, ki pa je bolj usmerjen v razvoj
izdelkov iz lesa.
Veljavna zakonodaja omogoča javnim zavodom, da dobavijo 20 % lokalno pridelane hrane.
Podan je bil predlog, da bi se pri tem vzpostavilo povezovanje pri zavodih, kjer je občina
ustanoviteljica ter da je potrebno doseči, da se zakonskih 20 % poveča.
Ob zaključku razprave je bilo postavljeno še vprašanje o sodelovanju agencije z lokalnimi
zbornicami ter o višini sredstev, pridobljenih s tržno dejavnostjo. Podan je bil odgovor, da
zbornice delujejo in so organizirane drugače kot agencija, z njimi sodelujejo in jih nimajo za
svojo konkurenco. Kar se tiče pa tržne dejavnosti, je agencija organizirana kot javni zavod in
kot taka naj ne bi imela dobička, saj naj bi delovali v dobrobit tega, za kar je bila agencija tudi
ustanovljena.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije
Posavje za leto 2015.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Poročilo o delu Območne geodetske uprave Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Vladimir Kocjan, vodja Območne geodetske uprave
Sevnica:
Organ deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor ter je organiziran v 12 območnih
geodetskih uprav, od katerih sevniška povezuje še pisarni v Krškem in Brežicah. V poročanju
so bile predstavljene njihove glavne naloge, dejavnosti in upravni postopki. Med
pomembnimi nalogami uprave je tudi vzdrževanje baz prostorskih podatkov, ki jih pri svojem
delu uporabljajo upravne službe.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Vladimir Kocjan, župan in Božidar Beci.
Povzetek razprave:
V razpravi je bilo izpostavljeno, da prihaja do veliko sporov in tožb, ker se mapne in dejanske
uživalne meje po zakonito izvedenem mejno-ugotovitvenem postopku razlikujejo ter
neskladje pri evidentiranju nepremičnin in dejanskega lastništva parcel, po katerih potekajo
ceste.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Območne geodetske uprave
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Na distribucijsko omrežje je bilo lani priključenih 677 odjemalcev, od tega 111 komercialnih.
Skupno število odjemalcev se je zmanjšalo za 21 zaradi ukinitve odjemnega mesta, v
glavnem pa zaradi prehoda na uporabo drugega energenta, predvsem biomaso, toplotne
črpalke in celo elektriko.
V omrežju so distribuirali 1,75 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina, od česar je
Plinovod končnim uporabnikom dobavil 889.000 m3, preostanek pa so dobavili drugi
ponudniki. Skupna poraba plina je bila večja za 131.000 m3, kar je posledica bolj mrzle zime.
Podjetje je imelo lani 636.000 evrov odhodkov in 670.000 evrov prihodkov, ustvarilo pa je
30.000 evrov čistega dobička, predvsem na račun ugodnejšega dogovora o nabavnih cenah
plina. Te naj bi se v prihodnjem letu ne spreminjale oziroma kvečjemu znižale.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Anton Krajnc, Danica Kramžar in župan.
Povzetek razprave:
Glede na to, da se podjetju zmanjšuje število odjemalcev, je bilo zastavljeno vprašanje, če
poskušajo to omejiti s kakšnimi tržno – marketinškimi aktivnostmi. Pojasnjeno je bilo, da je
glavni razlog za zmanjšanje števila odjemalcev predvsem prehod na uporabo drugega
energenta – toplotne črpalke, elektrika, sončna biomasa, kar vzpodbuja tudi država s
subvencijami za prehod na toplotne črpalke in fotovoltaiko.
Podjetje razpolaga s prenesenim čistim dobičkom v višini 640.000 evrov, zato je bilo
izpostavljeno vprašanje, kako podjetje namerava vložiti ta sredstva. Pojasnjeno je bilo, da je
ta znesek seštevek dobičkov vseh let obstoja podjetja, da pa bo, glede na to, da so v
omrežju še prvotne cevi, sredstva potrebno vložiti v obnovo omrežja. Župan je dodal, da se
trenutno urejajo tudi lastniška razmerja med Geoplinom in Plinovodom, po razrešitvi situacije
pa bo o tem obveščen tudi občinski svet, na eni izmed svojih sej.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod
Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Za prihodnje leto podjetje načrtuje 1,8 milijona kubičnih metrov distribuirane količine plina, od
tega bi odjemalcem sami prodali okoli 650.000 m3 plina. Ta količina je precej nižja od lanske,
saj so izgubili enega večjega odjemalca. Iz planiranega skupnega finančnega rezultata
sistemskega in trgovskega dela dejavnosti za leto 2016 bi podjetje poslovalo pozitivno, z
ostankom dohodka v višini 28.300 evrov. Planirajo znižati prodajno ceno plina, ki bo
primerljiva trenutnim cenam plina na trgu, čeprav dvomijo, da bi s tem uspeli pridobiti nazaj
odjemalce, ki so že menjali dobavitelja, bi pa želeli obdržati vsaj obstoječe odjemalce.
Župan je pojasnil, da bo po ureditvi lastniških razmerij med Geoplinom in Plinovodom, ki
ravno poteka, na eni izmed sej občinskega sveta predstavljena ureditev in akti podjetja
Plinovod.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim dokumentom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica
za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM; Rado Kostrevc,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarske dejavnosti:
Zavod je imel lani približno 780.000 evrov prihodkov, od tega je občina prispevala dobrega
pol milijona. KŠTM je bil lani uspešen tudi na dveh evropskih razpisih, na katerih je pridobil
172.000 evrov. Izpostavljeno je bilo nadgrajeno sodelovanje z društvi v občini, ki imajo na
voljo izposojo šotora in uporabo dveh avtomobilov. Prireditve na sevniškem gradu, teh je bilo
lani 121, so pritegnile 8.000 obiskovalcev, vodenih ogledov na gradu pa beležijo 4.231. V
atriju gradu je postavljen tudi nov prireditveni oder. Grad postaja tudi vse bolj priljubljen
prostor za poroke, lani se je poročilo 64 parov. Število grajskih botrov je naraslo na 131.
Obisk abonmajskih predstav v kulturni dvorani je dober, saj je dvorana med njimi polno
zasedena. Na področju športa je bil izpostavljen odličen obisk bazena, ki se je v primerjavi z
letom 2014 skoraj podvojil, razlog pa je lepše vreme. Prek turističnih aranžmajev je občino
lani obiskalo nekaj čez 4.000 gostov, kar je za dobro četrtino več kot predlani.
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske dejavnosti sta se seznanila s
poročilom in ga posredujeta občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, Mojca Pernovšek, Frančiška Zemljak, Gregor Korene
in župan.
Povzetek razprave:
Podana je bila ocena, da je zabeleženo število obiskovalcev na letni ravni prenizko ter da je
potrebno poiskati na gradu še kakšno novo vsebino, ki bo za obiskovalce privlačna. Prav
tako bi bilo primerno razmisliti o podaljšanju obratovalnega časa gradu. Izraženo je bilo
mnenje, da je glede na številne prireditve na gradu, število obiskovalcev gradu majhno.
Direktorica je pojasnila, da obratovalni čas gradu prilagajajo financam in razpoložljivosti
zaposlenih, je pa res, da naključnih obiskovalcev ne beležijo. Obisk gradu pa bi lahko
povečali tudi s večjim obsegom poslovnih najemov (v lanskem letu so jih imeli 18) - z
organizacijo poslovnih srečanj in konferenc, pri čemer bi jim navsezadnje lahko pomagali tudi
svetniki.
Pohvaljeno je bilo sodelovanje z društvi, pomoč društvom pri razpisih, delovanje in obisk
tržnice in sejma, turistična promocija, po drugi strani pa je bilo v razpravi rečeno, da je zavod
premalo sredstev pridobil z razpisi in tržno dejavnostjo.
Mojca Pernovšek je odgovorila, da je KŠTM na področju evropskih razpisov v primerjavi z
drugimi zavodi v regiji najbolj uspešen, da pa se dogaja, da je prijavitelj programa, pri
katerem sodelujejo, včasih tudi kdo drug, npr. Športna zveza Sevnica.
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Podan je bil še predlog, da se naj omogoči nočno kopanje na bazenu, vsaj ob vikendih ter da
bi bile lahko Grajske novice spletni časopis ali pa 14 - dnevnik.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2015.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2015
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in
sofinanciranje te storitve spada v pristojnost občine, zakonska obveza je sofinanciranje v
višini najmanj 50 % celotnih stroškov.
Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil:
- gospodinjsko pomoč kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene kamor sodi: pomoč pri oblačenju in slačenju,
pomoč pri umivanju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje
in nega ortopedskih pripomočkov;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, prostovoljci in spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in
njegove družine na institucionalno varstvo.
V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu izvaja Center za socialno delo
Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo.
V letu 2015 je storitev koristilo 158 uporabnikov, kar je za 2,7 % več kot v letu 2014. Manjši
je razvoz kosil, je pa več ostalih pomoči. Storitev se izvaja po vseh krajevnih skupnostih.
Center je neposredno socialno pomoč izvajal tudi popoldan ter ob sobotah, nedeljah in
praznikih. Decembra 2015 je imelo 7 občanov oskrbo tudi popoldan, 26 pa jih je potrebovalo
pomoč na domu ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim poročilom in ga posreduje v
seznanitev občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Frančiška Zemljak, Božidar Groboljšek in župan.
Povzetek razprave:
Izrečena je bila pohvala centru za kvalitetno izvajanje storitve ter občini za skoraj 70 %
sofinanciranje storitve. Podan je bil predlog, da se naj v izvajanje storitve vključi ljudi, katere
je sodišče obsodilo na izvajanje družbeno koristnega dela, ki naj bi izvajali predvsem pomoč
pri delu na vrtu, pri košnji… Podana je bila tudi pobuda, da naj občina pripravi strategijo,
kako se bo v naslednjih 10. do 15. letih spopadala s problemom staranja prebivalstva.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2015.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Danica Božič, direktorica Centra za socialno
delo Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu ena izmed socialno varstvenih
storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične
bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in
opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Postopek izračuna cene storitve pomoč družini na domu je opredeljen v Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki določa, da se: stroški storitve
najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna v skladu z Uredbo o merilih za
določanje oprostitev socialno varstvenih storitev plačati v celoti, preostanek stroškov se nato
zmanjša za subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z Zakonom o socialnem
varstvu v višini najmanj 50 %, preostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh
neposrednih izvajalk oskrbe na domu ter tako dobimo ceno storitve na uro.
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je
Center za socialno delo Sevnica pripravil dva predloga višine subvencije občine (50 % in
69,20 %), poleg tega pa tudi posebno ceno za nedeljo in posebno ceno za dela prost dan in
državni praznik. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
namreč določa, da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča
največ za 40 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa
največ za 50 %, in sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela.
Center za socialno delo Sevnica je pripravil predlog, po katerem se cena ure storitve,
opravljene v nedeljo, poveča za 30 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in
dela prostega dne pa se poveča za 40 %.
Odbor za družbene dejavnosti je o predmetni zadevi razpravljal na svoji seji ter sprejel
naslednje stališče:
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve znaša 17,12 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 69,20 % cene
storitve;
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve za nedeljsko delo znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 67,20
% cene storitve;
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 21,34 EUR za
opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro,
subvencija Občine Sevnica pa 65,80 % cene storitve.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Danica Božič in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
V razpravi je bil podan predlog, da se preveri postopkovno in na podlagi zakonodaje možnost
oblikovanja cene storitve z zakonsko določeno višino subvencijo cene občine (50 %) za
porabnike, ki presegajo določen znesek prihodkov.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 17,21 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa
12,32 EUR oziroma 69,20 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 20,64 EUR za opravljeno uro storitve, od
tega cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine
Sevnica pa 14,40 EUR oziroma 67,20 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša
21,34 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72
EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 14,62 EUR oziroma 65,80 % cene
storitve.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da Občina Sevnica in Center za socialno delo Sevnica
preverita možnost oblikovanja cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu, z zakonsko določeno višino subvencije cene občine (50 %) za uporabnike, ki
presegajo določen znesek prihodkov.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Odloka o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v
javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet Občine Sevnica je na 13. redni seji dne 23. 3. 2016 pri obravnavi revidiranega
letnega poročila Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2015 sprejel sklep, da se
bilančni dobiček podjetja v višini 94.711,81 EUR, ki je sestavljen iz prenesenega čistega
dobička iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čistega dobička iz leta 2015 v višini
51.374,31 EUR, razporedi:
- preneseni čisti dobiček iz obdobja 2011-2014 v višini 43.337,50 EUR in čisti dobiček
iz leta 2015 v višini 25.687,16 EUR se nameni za povečanje osnovnega kapitala
družbe (povečanje premoženja družbe),
- čisti dobiček iz leta 2015 v višini 25.687,15 EUR pa se razporedi v druge rezerve.
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Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica mora povečanje osnovnega kapitala urediti v
sodnem registru. Predlog odloka določa novo višino osnovnega kapitala, v višini 291.900,43
EUR, ki je določena na podlagi ugotovljene in izkazane bilance stanja na dan 31. 12. 2015
ter na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 23. 3. 2016.
Sprejem spremembe odloka finančnih posledic na poslovanje javnega podjetja niti na
ustanoviteljico Občino Sevnica ne bo imelo.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale
Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja imenuje
svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere
ima šola sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj
zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. Svet šole je Občino Sevnica zaprosil
za izdajo mnenja o dveh prijavljenih kandidatih za ravnatelja šole in sicer o Mirjani Jelančič,
profesorici razrednega pouka iz Sevnice ter Janezu Zobariču, univerzitetnemu
diplomiranemu politologu iz Hrastnika.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s pisnima
prijavama obeh kandidatov ter z njuno osebno predstavitvijo ter predlaga občinskemu svetu,
da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih, s tem, da daje kandidatki Mirjani Jelančič
prednost pri imenovanju.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo dveh pozitivnih mnenj, s predlagano prednostjo pri imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Mirjani Jelančič, profesorici
razrednega pouka, stanujoči na naslovu Ribniki 10, Sevnica, za ravnateljico Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica, kateri daje prednost pri imenovanju za ravnateljico
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenja o kandidatu Janezu Zobariču, univerzitetnemu
diplomiranemu politologu, stanujočemu na naslovu Log 28 c, Hrastnik, za ravnatelja
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za imenovanje
ravnatelja Osnovne šole Tržišče
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet šole je Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za ravnatelja
šole in sicer o Zvonki Mrgole, profesorici razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni
učiteljici nemškega jezika s književnostjo iz Tržišča.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s pisno prijavo
kandidatke ter z njeno osebno predstavitvijo ter predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o predlagani kandidatki.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Zvonki Mrgole, profesorici
razrednega pouka ter višji knjižničarki in predmetni učiteljici nemškega jezika s
književnostjo, stanujoči na naslovu Telče 19 a, Tržišče, za ravnateljico Osnovne šole
Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja
Vrtca Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda je Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o dveh prijavljenih kandidatih za
ravnatelja vrtca in sicer o Vlasti Fele, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otok iz Loke pri
Zidanem Mostu ter mag. Borutu Zidarju, univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in
profesorju zgodovine ter magistru znanosti s področja didaktike zgodovine iz Blance.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s pisnima
prijavama obeh kandidatov ter z njuno osebno predstavitvijo ter predlaga občinskemu svetu,
da poda pozitivno mnenje o obeh kandidatih, s tem, da daje kandidatu mag. Borutu Zidarju
prednost pri imenovanju.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali: Rado Kostevc, Franc Pipan, župan, Božidar Groboljšek in Tomaž
Lisec.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o razlogih za odločitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da predlaga občinskemu svetu prednost mag. Boruta Zidarja pri imenovanju,
mnenja svetnikov so bila različna. Prevladalo je mnenje, da se glasuje o predlogu komisije.
Župan: Predlaga izdajo dveh pozitivnih mnenj, s predlagamo prednostjo pri imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vlasti Fele, diplomirani
vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Loka 92, Loka pri Zidanem Mostu,
za ravnateljico Vrtca Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Borutu Zidarju,
univerzitetnemu diplomiranemu pedagogu in profesorju zgodovine ter magistru
znanosti s področja didaktike zgodovine, stanujočemu na naslovu Blanca 58, Blanca,
za ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica, kateremu daje prednost pri imenovanju za
ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 2 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica
v Svet javnega zavoda Osnovna šola Krmelj
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica svet zavoda upravlja svet
zavoda, ki šteje 11 članov in ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Občinski svet imenuje v svet zavoda 3
predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let in so
lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Na poziv mandatne komisije so prispeli trije
predlogi.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji in
predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda imenuje Slavico Mirt iz Hinjc, Ireno Dobnik iz
Krmelja ter Ano Strajnar Erpič iz Zgornjih Mladetič.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
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SKLEP:
Občinski svet je za predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Osnovna šola Krmelj imenoval:
- Slavico Mirt, Hinjce 10, Krmelj,
- Ano Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2 a, Tržišče,
- Ireno Dobnik, Krmelj 24, Krmelj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica
v Svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Na podlagi iste zakonodaje kot pri prejšnji točki dnevnega reda, občinski svet imenuje v svet
zavoda 3 predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica. Na poziv mandatne komisije je
prispelo pet predlogov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji in
predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda imenuje Ireno Klenovšek in Katarino Albino
Šantej iz Sevnice ter Radeta Ivkovića iz Blance.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Vrtec Ciciban Sevnica imenoval:
- Ireno Klenovšek, Naselje heroja Maroka 25, Sevnica,
- Katarino Albino Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica,
- Radeta Ivkovića, Blanca 41, Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Seznanitev z zapisnikom zbora občanov
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Zbor krajanov je ena izmed oblik neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini.
Župan je v skladu z vloženo zahtevo volivcev iz območja Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo,
ki je bila podana v skladu z določili Statuta Občine Sevnica, sklical zbor krajanov. V skladu s
Statutom Občine Sevnica je zapisnik predložen občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z zapisnikom zbora občanov.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z zapisnikom zbora krajanov Krajevne skupnosti Dolnje
Brezovo.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Danica Božič in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Danica Božič:
Predlaga, da se naj uredniški odbor Grajskih novic o tovrstnih odločitvah o informiranju oglaševanju socialno varstvenih storitev, seznani o zakonskih podlagah pri javnih zavodih s
tega področja. Vztraja, da gre za zavajanje uporabnikov ter za kršitev socialno varstvenih in
drugih predpisov.
Tomaž Lisec:
Zanima ga, kolikšna sredstev je Občina Sevnica namenila za pripravo vseh štirih Popravkov
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu in kdo je pri tem sodeloval.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo, s podanima
pripombama.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s
pripombama:
Danica Božič:
Predlaga, da se naj uredniški odbor Grajskih novic o tovrstnih odločitvah o
informiranju - oglaševanju socialno varstvenih storitev, seznani o zakonskih podlagah
pri javnih zavodih s tega področja. Vztraja, da gre za zavajanje uporabnikov ter za
kršitev socialno varstvenih in drugih predpisov.
Tomaž Lisec:
Zanima ga, kolikšna sredstev je Občina Sevnica namenila za pripravo vseh štirih
Popravkov Odloka o Občinskem prostorskem načrtu in kdo je pri tem sodeloval.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vincenc Knez:
V letu 2015 je bila sprejeta Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem
jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, ki dovoljuje možnost plovbe s 25.4.2016. Zanima
ga, kaj je še potrebno narediti in kdaj bodo ustvarjeni pogoji za začetek plovbe.
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Tomaž Lisec:
1. Za kakšen namen bodo namenjena proračunska sredstva, namenjena za Pristan
Orehovo.
2. Zanima ga ali obstaja sklep ali dogovor zaključka sestanka med predstavniki
Nogometne zveze Slovenije in Občino Sevnica.
3. Predlaga ureditev odvodnjavanja pri hiši Nukić v Dolenjem Boštanj.
Franc Pipan:
1. Ker glavna vodovodna cen do Hrastov poteka delno čez sadovnjak in njive, ki jih
obdelujejo s kemičnimi sredstvi in polivajo s fekalijami, predlaga da Komunala d.o.o.
Sevnica pridobi strokovno mnenje o možnosti onesnaženja vode s temi sredstvi in
predlaga vzpostavitev koridorja, kjer se proti odškodnine ti ukrepi ne bi izvajali.
2. Meni, da se v Naselju heroja Maroka drevesa obrezujejo nestrokovno.
Tanja Novšak:
Predlaga ureditev cestnega prehoda za pešce pri avtobusni postaji na Logu.
Hermina Šantej:
1. Glede na to da je oddajnik GSM-R v Loki pri Zidanem Mostu postavljen na lokaciji,
kateri krajani nasprotujejo, jo zanima ali še obstaja možnost prestavitve na drugo
lokacijo.
2. Predlaga nadzor in obvestilo za ribiče, ki po njenem mnenju z odpadki onesnažujejo
brežine Save in postavitev smetnjaka na ribiški trasi pri hidroelektrarni Vrhovo na
območju krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu.
3. Predlaga ureditev fitnesa na prostem na območju krajevne skupnosti Loka pri
Zidanem Mostu.
Gregor Korene:
V zvezi z urejanjem kolesarske steze na Hrastih ga zanima: financiranje, izvajalec, lastništvo,
kdo bo upravljavec in ali spada v območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta
stadion.
Jože Udovč:
Predlaga ogled, izdelavo strokovnega mnenja in sanacijo plazu ob večnamenskem objektu
na Okiču.
Majda Jazbec:
Ker primanjkuje sredstev za novogradnje cest, predlaga kvalitetno vzdrževanje in popravila,
da se stanje cestnega omrežja ne poslabšuje.

Ad 19
Razno
Župan:
- povabi na tradicionalni pohod in proslavo ob 1. maju na Lisci.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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