OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2016
Datum: 4.10.2016

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 21.9.2016, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božič Danica, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Dane
Hribar, Natalija Hostnik, 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.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
Poročevalca:
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o., k 4. t.d.r.
- Dušan Blatnik, Savaprojekt Krško d.d., 5. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Martin Luzar – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec –
Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 16. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. 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.
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Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu. Na klop je bilo dano stališče Odbora
za finance in proračun k 6. točki dnevnega reda – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Sevnica v prvem polletju leta 2016.
*Pride Natalija Hostnik (prisotnih 21 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne
15.6.2016
3. Seznanitev s stanjem projekta 3. razvojna os
4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone
Dolenji Boštanj – območje Jamšek - 1. obravnava
5. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Boštanj – Sv. Križ - 2. obravnava
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016
7. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
8. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet zavoda Center za
socialno delo Sevnica
12. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2016
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
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta
z dne 15.6.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne 15.6.2016.
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 akti so bili posredovani v objavo v Uradni list Republike Slovenije. V gradivu
so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 15. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne
15.6.2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Seznanitev s stanjem projekta 3. razvojna os
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Robert Kaše:
3. razvojna os v Republiki Sloveniji je projekt, ki ima za cilj vzpostavitev in nadgradnjo cestne
povezave regionalnih središč Koroške, Savinjske, Zasavja, Spodnjega Posavja in ostale
jugovzhodne Slovenije z ostalimi središči v naši državi in EU. Namen posodobljene cestne
povezave je povečanje konkurenčnosti tangiranih območij, njihova dostopnost, krepitev
institucionalnih in gospodarskih povezav ter večja integracija delov Republike Slovenije, ki so
geografsko odmaknjeni od pan-evropskih prometnih koridorjev. Območja na osrednjem delu
vzhodne Slovenije so v prometnem in posledično razvojnem smislu podrejena, obstoječe
povezave so zastarele, nefunkcionalne in ne omogočajo konkurenčnosti za izzive sodobnega
gospodarstva in življenjskega sloga. 3. razvojna os je projekt, ki ima ambicijo, da bi na širšem
območju spremenil stanje prometno-infrastrukturne podhranjenosti, katere negativne
posledice so, v gospodarsko-razvojnem smislu, evidentne in dokazljive.
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 22 svetnikov).
*Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 23 svetnikov).
Predstavljena sta bila kronologija projekta in njegovi začetki, ki segajo v leto 2004.
Kot zadnji krovni dokument s tega področja je decembra 2014 Ministrstvo za infrastrukturo
predstavilo predlog Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji in ga dalo v javno
obravnavo. V dokumentu nadaljevanje in dokončanje DPN za projekt 3. razvojne osi na
srednjem delu ni omenjeno, kar si je možno razlagati kot spremembo prometne politike, ki
odstopa od 10 let prizadevanj za napredek projekta in zaenkrat ne ponuja ustreznih alternativ
za izboljšanje prometne povezanosti območja z glavnimi prometnimi tokovi znotraj in zunaj
Republike Slovenije, in to je občina sporočila pripravljavcem Strategije.
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*Pride Gregor Korene (prisotnih 24 svetnikov).
Na pobudo županov Občin Laško, Hrastnik, Radeče in Sevnica je bil julija letos v Zidanem
Mostu sklican delovni sestanek na temo stanja in napredka projekta »3. razvojna os – srednji
odsek«. S strani predstavnikov ministrstva za promet je bilo na sestanku napovedano, da se
bodo postopki za sprejem DPN nadaljevali še letos.
V avgustu je Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo obvestilo, da v oktobru pripravljajo
javno razgrnitev dopolnjene študije variant in dopolnjenega okoljskega poročila. Gradivo bo
javno razgrnjeno na Občini Sevnica med 4.10. in 4.11.2016, javna obravnava pa bo 18.10.
2016 v Kulturni dvorani Sevnica.
*Pride Tomaž Lisec (prisotnih 25 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali Tomaž Lisec, Franc Pipan, Vincenc Knez, Rado Kostrevc, župan,
Janez Šerjak, Ivan Orešnik in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so se strinjali, da predlagana varianta OPNVR ni optimalna, varianta V1 je
ugodnejša. Tretjo razvojno os je potrebno zaradi gospodarskih učinkov približati Sevnici, saj
je to največje gospodarsko središče na relaciji predvidene trase osi med Celjem in Novim
mestom, ki se ga predlagana varianta izogne. Prometna povezava se mora na avtocesto
Ljubljana–Zagreb priključevati v smeri Trebnjega, zaradi pretežnega prometa prav v smeri
Sevnica–Trebnje. Predvideti je potrebno časovno dinamiko sprostitve prometa na tistih
območjih, ki imajo omejitve hitrosti kot tudi omejitve zaradi pretočnosti prometa v smislu teže
in velikosti vozil. Standard ceste kot dvopasovne hitre ceste je prenizek. Prometnico je
potrebno nadgraditi najmanj v tripasovno ali štiripasovno cesto, ki bo zagotavljala ustrezno
pretočnost prometa.
Župan: Na podlagi zaključkov razprave predlaga sprejem stališča občinskega sveta o
obravnavanem projektu.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z javnim naznanilom o javni razgrnitvi študije variant s
predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za cesto med AC A1 MariborLjubljana in AC A2 Ljubljana- Obrežje pri Novem mestu (3. razvojna os – sredinski del)
in povzetkom za javnost (avgust 2016) ter sprejel naslednja stališča:
1. 3. razvojna os se mora čimbolj približati mestu Sevnica zaradi učinkov na
gospodarstvo in samo mesto, saj je Sevnica pomembno in največje gospodarsko
središče na srednjem delu območja 3RO med Celjem in Novim mestom.
2. 3. razvojna os se mora priključevati na avtocesto Ljubljana – Zagreb v smeri
Trebnjega, zaradi prevladujočega prometa v smeri Sevnica – Trebnje.
3. Občinski svet se zavzema za čimprejšnjo odpravo prometnih ovir. Predvideti je
potrebno časovno dinamiko sprostitve prometa na tistih območjih, ki imajo
omejitve hitrosti kot tudi omejitve zaradi pretočnosti prometa v smislu teže in
velikosti vozil (Zidani Most in povezave proti Celju, kjer je ta del za tranzitni
promet praktično zaprt).
4. Standard ceste kot dvopasovne hitre ceste je prenizek. Prometnico je potrebno
nadgraditi najmanj v tripasovno ali štiripasovno cesto, ki bo zagotavljala
ustrezno pretočnost prometa.
Ocenjujemo, da predlog najustreznejše variante OPNVR za dvig nivoja prometnih
povezav območja občine Sevnice z zaledjem ter čimprejšnjo realizacijo projekta, ni
optimalen. Varianta OPNVR je sprejemljiva kot tranzitna cesta med Novim mestom in
Celjem.
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Zaradi razvoja na srednjem delu 3. razvojne osi predlagamo varianto V1, ki neposredno
povezuje Sevnico kot gospodarsko središčem s širšim območjem.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske
cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek – 1. obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA
d.o.o. Sevnica in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Občina Sevnica je v mesecu februarju 2016 na podlagi pobude podjetja JAMŠEK d.o.o. z
Razborja, s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del
gospodarske cone v Dolenjem Boštanju – območje Jamšek. Pobudnik je sam izbral
izdelovalca OPPN in je hkrati investitor postopka priprave prostorskega akta. Investitor želi na
obravnavani lokaciji zgraditi stanovanjski objekt s poslovnimi prostori, delavnico za
vzdrževanje lastnega voznega parka (avtobusni prevozi) in nadstrešnico nad parkiriščem za
avtobuse. Površina območja urejanja z OPPN znaša cca. 5.100 m². V marcu 2016 je bil izdelan
osnutek OPPN, h kateremu so bile v maju in juniju 2016 pridobljene smernice nosilcev urejanja
prostora. V času med 3.8.2016 in 1.9.2016 je potekala 30 dnevna javna razgrnitve
dopolnjenega osnutka OPPN. Javna obravnava je potekala 24.8.2016, katere se ni udeležil
nihče od zainteresirane javnosti, prav tako ni bilo izkazanega interesa javnosti za ogled gradiva
v času javne razgrnitve. K razgrnjenem gradivu ni bila v času javne razgrnitve podana nobena
pripomba ali predlog.
Odbor za okolje in prostor predlog odloka podpira in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme v prvi obravnavi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Udovč, Tomaž Lisec, Milena Lukić, Božidar Beci in župan.
Povzetek razprave:
Dana je bila podpora razvoju gospodarske dejavnosti v obravnavani coni. Izpostavljena pa je
bila dilema glede prometne varnosti na predvidenem novem dostopnem cestnem priključku z
obstoječe lokalne ceste, kjer je že sedaj cesta slabo pregledna. Na območju OPPN je sicer
predvidena nova dovozna cesta, k izvedbi katere se bo pristopilo, ko bo na območju
gospodarske cone več poslovnih subjektov. Zaključek razprave je bil, da je potrebno varnost
zagotoviti za vse udeležence v prometu.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka v prvi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 5
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Boštanj - Sv. Križ – 2. obravnava

Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič, Dušan Blatnik, Savaprojekt Krško d.d. in
Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Gre za obravnavo na vseh nivojih usklajenega akta, zaradi približevanja željam že znanih
investitorjev je župan predlagal, da se v tabeli v 2. odstavku 11. člena pri lameli V. minimalna
dolžina objekta spremeni iz 15,00 m na 12,00 m.
Prvo obravnavo odloka je občinski svet opravil na seji v mesecu februarju, ko se je tudi
pozitivno opredelil do zavzetih stališč k podanim pripombam z javne razgrnitve. Po pridobitvi
končnih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora v mesecu v maju in juniju 2016, je bilo
potrebno načrtovane posege v vplivnem območju kulturnega spomenika cerkev povišanja Sv.
Križa v Boštanju, dodatno usklajevati z zahtevami Ministrstva za kulturo, ki so znatno povečali
vplivno območje. Po uskladitvi v skladu z njihovimi zahtevami je občina 25.7.2016 prejela
končno pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo, kateremu je sledila še odločba Ministrstva za
okolje in prostor, Direktorata za okolje, da v postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
Odbor za okolje in prostor je predlog odloka obravnaval, se z njim strinja in predlaga, da ga
občinski svet sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Jože Udovč, župan in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Izraženo je bilo stališče, da se je potrebno potruditi, da bo območje pritegnilo tudi investitorje
v poslovni del. Podana je bila kritika na delo Zavoda za varstvo kulturno dediščine, ki je
občutno povečalo vplivno območje farne cerkve.
Župan: Predlaga potrditev predloženega odloka, s spremembo v 2. odstavku 11. člena.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, s tem, da se v tabeli v 2. odstavku 11. člena
pri lameli V. minimalna dolžina objekta spremeni iz 15,00 m na 12,00 m.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2016
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, so podali župan, Zvone Košmerl, mag. Vlasta Marn
in Danica Kramžar, ki je po pooblastilu predsednika Odbora za finance in proračun vodila sejo
odbora:
Iz poročila izhaja, da izvajanje tekočih nalog občine in vseh investicij poteka skladno s
sprejetim proračunom. Na odhodkovni strani je v porasti predvsem delež sredstev za varstvo
starejših in za predšolsko vzgojo, slednja ne zaradi večjega števila otrok, temveč iz leta v leto
višje vključenosti v sistem predšolskega varstva. Vsa sofinanciranja s strani države so bila
realizirana po pričakovanjih, razveseljiv je tudi podatek o povečanju deleža sredstev s področja
prodaje zemljišč in komunalnega opremljanja, kar kaže tudi na povečano gospodarsko
aktivnost.
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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 in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Podana je bila pobuda, da se naj še v tem letu zviša znesek denarne pomoči ob rojstvu
novorojenčka iz 240 na 500 EUR. Župan je pojasnil, da število rojenih otrok v letošnjem letu
ne odstopa od povprečja v preteklih letih, tako da bodo načrtovana sredstva za ta namen do
konca leta porabljena, za morebitno povečanje sredstev na tej postavki bi občinski svet moral
sprejeti rebalans veljavnega proračuna. Zaključek razprave je bil, da se o povečanju sredstev
za novorojenčke razmisli ob pripravi proračuna občine za leto 2017.
Župan: Predlaga sprejem poročila o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju
leta 2016.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2016.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 7
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 671 otrok, od tega bo Vrtec Ciciban Sevnica
obiskovalo 451 otrok, enoto vrtca pri OŠ Krmelj 125 otrok, vrtec pri OŠ Milana Majcna 38 otrok
ter enoto vrtca pri OŠ Blanca 57 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.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda je v Uradnem listu RS objavi razpis, na katerega se je javila ena kandidatka, ki
izpolnjuje pogoje in sicer dosedanja direktorica, Vladimira Tomšič. Kandidatka se je članom
sveta zavoda predstavila na seji, kjer so sprejeli sklep da dosedanji direktorici podelijo še en
mandat vodenja zavoda. Področna zakonodaja določa, da direktorja zdravstvenega doma
imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda za mandatno dobo štirih let in sicer s
soglasjem ustanoviteljice, ki mora odločati o izdaji soglasja v 60 dneh od prejema zahtevka.
Če ustanoviteljica v tem roku ne sporoči odločitve, se šteje, da je soglasje podala.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na seji seznanila s postopkom
imenovanja direktorice JZ Zdravstveni dom Sevnica, ki je na povabilo komisije tudi osebno
predstavila svoj program dela in razvoja zdravstvenega doma za naslednje mandatno obdobje.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da izda soglasje k imenovanju Vladimire Tomšič za
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Vladimire Tomšič, stanujoče na naslovu
Florjanska ulica 44 c, Sevnica, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
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 ter Odlok o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica določata, da zavod upravlja svet zavoda, ki
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šteje 11 članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev. Občinski svet v svet zavoda imenuje tri predstavnike ustanoviteljice.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so prispeli štirje predlogi,
komisija pa je na svoji seji sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda
imenuje Franca Pavlina in Karmen Klavžar iz Blance ter Marijo Žniderič iz Dolnjega Brezovega.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca imenoval:
- Franca Pavlina, Blanca 93, Blanca,
- Marijo Žniderič, Dolnje Brezovo 2, Blanca,
- Karmen Klavžar, Blanca 64, Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče

Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispelo pet predlogov,
komisija pa je na svoji seji sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da v svet zavoda
imenuje Petra Jamška z Malkovca, Alenko Vodenik iz Pijavic ter Aleša Mrgoleta z Vrhka.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče imenoval:
- Petra Jamška, Malkovec 30 a, Tržišče,
- Alenko Vodenik, Pijavice 10, Tržišče,
- Aleša Mrgoleta, Vrhek 12, Tržišče.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet zavoda
Center za socialno delo Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod, katerega ustanovitelj je Vlada
Republike Slovenije. Področna zakonodaja in statut zavoda določajo, da svet zavoda sestavlja
7 članov in sicer 4. predstavniki ustanovitelja, 2. predstavnika delavcev in eden predstavnik
lokalne skupnosti.
Na poziv komisije je prispelo pet predlogov, v vmesnem času je Vlada RS tudi že imenovala
predstavnike ustanovitelja. Komisija je na seji po obravnavi prejetih predlogov sprejela sklep,
s katerim predlaga občinskemu svetu, da za predstavnico lokalne skupnosti v Svet zavoda
CSD Sevnica imenuje Vanjo Žulič iz Trnovca.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v svet zavoda.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti Občine Sevnica v Svet zavoda
Center za socialno delo Sevnica imenoval Vanjo Žulič, Trnovec 16, Zabukovje.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2016

Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Občinski svet je na 11. redni seji dne 16.12.2015 in 12. redni seji dne 17.2.2016 kot sestavni
del proračuna občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2016.
Ker v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem niso vključene nepremičnine, 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.
Dodatno so predvideni še prodaja oziroma menjava zemljišč v povezavi z ureditvijo
zemljiškoknjižnega stanja na občinskih cestah, odkup zemljišča za izvedbo pločnika in
rekonstrukcije lokalne ceste št. 372342 Boštanj – Dolenji Boštanj ter prodaja premoženja po
dveh domskih oskrbovancih, ki jih je Občina Sevnica pridobila v last v zapuščinskem postopku.
Navedene dopolnitve nimajo finančnih posledic na proračun, saj bodo postopki ravnanja z
nepremičnim premoženjem izvedeni v okviru sprejetega proračuna in posameznih
proračunskih postavk.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Na podlagi veljavne zakonodaje župan predlaga občinskemu svetu v sprejem predlog za
ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine za
naslednje nepremičnine:
1. Dve parceli v k.o. Breg sta bili odmerjeni ob dostopni poti do reke Save v naselju Šentjur
na Polju v skladu z dejanskim stanjem in v naravi predstavljata zemljišče v zasebni
uporabi. Omenjeni deli javnega dobra niso v javni uporabi in je prodaja mejašu in
dejanskemu uporabniku zemljišča smiselna.
Vrednost parcel je določena v skladu z namensko rabo (območje stavbnih zemljišč) na
podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v
Občini Sevnica za leto 2016 ter znaša 6,38 EUR/m2. Za razpolaganje s parcelama je
potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
2. Predmetna parcela v k.o. Vrh je bila odmerjena v okviru parcelacije odseka lokalne
ceste št. 372351 Jelovec – Lipovec – Okič. Parcela v naravi predstavlja del zemljišča
v zasebni uporabi, in sicer na parceli stojita dva objekta, ki jih lastnik želi legalizirati. Na
trasi omenjene ceste sta bili odmerjeni dve parceli, ki v naravi predstavljajo del lokalne
ceste in sta v lasti istega lastnika, zaradi česar je smiselna menjava parcel.
Vrednost parcele je določena v skladu z namensko rabo (območje stavbnih zemljišč)
na podlagi Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2016 ter znaša 6,38 EUR/m2. Za razpolaganje s
parcelo je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi javnega dobra.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 969/5 in 969/8,
obe k.o. 1365 – Breg, in parc. št. 2307/12, k.o. 1390 – Vrh, ter odobril predlog
razpolaganja.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 14
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
Franc Pipan:
Ni zadovoljen z odgovorom glede obrezovanja dreves v Naselju heroja Maroka v Sevnici, saj
se drevesa sušijo (op.: priloži fotografije, ki so bile naknadno predane Oddelku za okolje in
prostor). Meni, da bi pri obrezovanju moral sodelovati strokovnjak s področja drevjeslovja.
Rado Kostrevc:
Zahvali se za odgovor na svojo pobudo za obravnavo problematike o neodtujljivi pravici do
vode in vodnih virov za vsakogar in za podporo vpisu te pravice v Ustavo Republike Slovenije
ter še dodatno pojasni svojo pobudo, ki je bila na zadnji seji dana v pisni obliki.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobudo, s podano pripombo
Franca Pipana.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo:
Franc Pipan:
Ni zadovoljen z odgovorom glede obrezovanja dreves v Naselju heroja Maroka v
Sevnici, saj se drevesa sušijo (op.: priloži fotografije, ki so bile naknadno predane
Oddelku za okolje in prostor). Meni, da bi pri obrezovanju moral sodelovati strokovnjak
s področja drevjeslovja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Poda pobudo, da Občina Sevnica pristopi k pripravi Odloka o vzdrževanju in
strokovnem ravnanju s spominskimi in redkimi drevesi ter da se določi ustanovo, ki bo
nad tem bedela (npr. JZ KŠTM Sevnica).
2. Ker je poškodovano stopnišče pri spomeniku na Kvedrovi cesti, predlaga njegovo
ureditev.
3. Predlaga ureditev stopnišča in podhoda na Kvedrovi cesti proti Taninu.
Tomaž Lisec:
1. Krajani Okiča in Jelovca predlagajo dokončanje ureditve mostu v Jelovcu vsaj v letu
2017.
2. Predlaga uvedbo občasne brezplačne avtobusne linije na pokopališče v Sevnici.
3. Zanima ga, ali obstaja možnost nabave nekaj davčnih blagajn za organizatorje
tradicionalnih prireditev, v sodelovanju z JZ KŠTM Sevnica.
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Frančiška Zemljak:
Vpraša, ali se izvajajo aktivnosti za pridobitev zemljišč od Slovenskih železnic za celovito
ureditev prostora v centru mesta Sevnica, nasproti železniške postaje.
Dane Hribar:
1. Zanima ga terminski plan izgradnje pločnika in javne razsvetljave na manjkajočih
odsekih v Dolenjem Boštanju na cesti G1-5 vse do Hoferja.
2. Zanimajo ga aktivnosti na področju nivojskega križanja na cesti G1-5 v Dolenjem
Boštanju.
3. Glede na težavo z meteorno in fekalno vodo v obrtni coni v Boštanju vpraša po
možnosti priklopa na novo kanalizacijsko omrežje. Meni, da jim JP Komunala Sevnica
d.o.o. tudi neupravičeno zaračunava odvajanje in čiščenje odpadne vode, saj večina
hiš na tem območju še ni priključenih na novo kanalizacijsko omrežje, lastniki praznijo
lastne greznice.
Gregor Korene:
1. Skozi naselje Križišče proti Hinjcam se promet odvija prehitro, zato predlaga preučitev
omejitvenih ukrepov.
2. Predlaga postavitev smetnjaka ali ureditev ekološkega otoka na Cirju ob planinski poti
na Lisco.
3. Opaža, da javna razsvetljava na območju HE Arto-Blanca večkrat gori tudi podnevi,
zato predlaga odpravo napake.
Natalija Hostnik:
Predlaga ureditev kanalizacije iz objektov Naselje heroja Maroka 18 in Kvedrova cesta 35 in
sicer priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, ker je odtok speljan v potok MIinščica.
Janoš Janc:
1. Predlaga ureditev dostopa do požarne vode na reki Savi na Artu.
2. Predlaga ureditev ali reklamacijo drsečega asfalta proti Artu.
Majda Jazbec:
Zanima jo, kdaj bo asfaltirana cesta v Prešni Loki, ker bo zima povzročila škodo na pripravljeni
podlagi, ki potrebuje le še asfalt.
Janez Šerjak:
Predlaga kakršnokoli izboljšanje stanja ali zavarovanje železniškega prehoda v Zapužah.
Ad 16
Razno
Župan:
- čestita svetniku Janošu Jancu za osebni praznik.

Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.
Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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