OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0005/2017
Datum: 27.2.2017

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 15.2.2017, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Dane
Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado Kostrevc, Danica
Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Vincenc
Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.
OPRAVIČENO ODSOTNA člana občinskega sveta:
Natalija Hostnik in Jože Udovč.
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
- Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve
- Lidija Udovč, višja svetovalka za občinski svet
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalci:
- Martin Cerjak, vodja MI – SPO, k 3. in 4. t.d.r.
- Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 5. in 6. t.d.r.
- Patricia Čular, vodje Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice, k 7. t.d.r.
- Ivanka Kraljič, PROPLAN Krško, k 8. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV, Branka Dernovšek – Vaš kanal.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 20. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
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Župan: Svojo zadržanost sta sporočila Natalija Hostnik in Jože Udovč.
Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, da se po skrajšanem postopku
obravnavata 8. in 9. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica ter Predlog Odloka o spremembi in
dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Sevnica.
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
obravnavata 8. in 9. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica ter Predlog Odloka
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12.
2016
3. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2016
5. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2016
6. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – prva
obravnava
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica - skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih
zavodov v Občini Sevnica – skrajšani postopek
10. Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica
11. Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju
Občine Sevnica
12. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2016
13. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
14. Predlog sklepa imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
15. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
16. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
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 19. redne seje občinskega sveta
z dne 20.12.2016
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 19. redne seje občinskega sveta z dne 20.12.2016.
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 in sklepa so bili posredovani v objavo v Uradni list RS. V gradivu so
predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 19. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne
20.12.2016.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Letno poročilo o Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Martin Cerjak, vodja MI-SPO:
Predstavil je aktivnosti inšpektorata, finančno poročilo in problematiko pri opravljanju nadzora.
Inšpektorat v osnovi opravlja nadzor nad spoštovanjem državnih predpisov s svojega področja
delovanja in občinskih odlokov, sprejetih v občinah ustanoviteljicah. Delovanje inšpektorata se
deli na dva področja: na občinsko redarstvo, ki obsega predvsem naloge s področja mirujočega
prometa, meritev hitrosti ter nadzora javnega reda in miru v skladu z zakonodajo ter na
občinsko inšpekcijo, ki ima svoje pristojnosti opredeljene v občinskih odlokih in zakonodaji
Republike Slovenije, zlasti na področju varovanja okolja ter nadzora cest. Izpostavil je, da je
bilo več izrečenih kazni na področju parkiranja (parkiranje na pločniku, na parkirnih mestih za
invalide). V sodelovanju z JP Komunala d.o.o. Sevnica so opravljali tudi nadzor nad
ločevanjem odpadkov pri stanovanjskih blokih, kjer so ugotovili, da je ločevanje odpadkov na
zelo nizki ravni.
Župan: Odpre razpravo.
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V razpravi so sodelovali Janez Kukec, Martin Cerjak in Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o črnih odlagališčih, načinu njihovega evidentiranja ter ukrepi, ki se izvajajo
na področju varstva okolja.
**Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Martin Cerjak, vodja MI-SPO:
Področna zakonodaja določa, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti izvajanje
občinskega programa varnosti, katerega je sprejel občinski svet v letu 2009 in v katerem so
opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine.
Izpostavljen je bil povečan nadzor nad lastniki psov glede dolžnosti čiščenja iztrebkov psov ter
glede vodenja psov na povodcih oziroma o prepovedi vodenja živali na otroška igrišča.
Splošna ugotovitev je, da stalna prisotnost uniformiranih oseb daje pozitivne rezultate, pri
čemer so zelo pomembna čimprejšnja odkrivanja nepravilnosti in neposredna opozorila
občanom v primeru ugotavljanju nepravilnosti.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dokumenta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
za leto 2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2016

Uvodno obrazložitev sta podala župan in Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora
Občine Sevnica:
Nadzorni odbor je v letu 2016 spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem
obravnavam, ki so bile vezane na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju proračuna.
Na podlagi Letnega programa dela in nadzora je odbor izvedel pregled zaključene investicije
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- sanacija mostu čez potok Sevnična na JP 872292 – odcep Žnidar; pregled poslovanja
javnega zavoda KŠTM Sevnica za obdobje 2014-2015; nadzor zaključnega računa proračuna
Občine Sevnica za leto 2015; pregled razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica v drugem polletju 2015 ter v prvem polletju 2016 in se seznanil s polletnim
poročilom o izvajanju proračuna v letu 2016.
Predsednik je pri vsakem izvedenem nadzoru predstavil ugotovitve in priporočila nadzornega
odbora.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Rado Kostrevc, Miran Grubenšek in Frančiška
Zemljak.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o ugotovitvah nadzornega odbora v zvezi z izvedenim nadzorom nad
poslovanjem JZ KŠTM Sevnica in možnostmi za čimprejšnjo odpravo prepoznanih
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o delu nadzornega odbora.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih
podjetij, občinskih skladov, drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. Nadzorni odbor Občine
Sevnica bo tudi v letu 2017 deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v Statutu
Občine Sevnica in Poslovniku Nadzornega odbora Občine. V letu 2017 bo izvedel nadzor
zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2016, pregledal polletno poročilo o
izvajanju proračuna občine, izvedel polletna nadzora razpolaganja z občinskim premičnim in
nepremičnim premoženjem, prav tako bo Sevnice izvedel nadzor usklajenosti računovodskih
izkazov s finančnim načrtom javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina. V mesecu
decembru leta 2017 bo Nadzorni odbor Občine Sevnica izdelal poročilo o delu za leto 2017, ki
ga bo posredoval županu in Občinskemu svetu Občine Sevnica. Dokončna poročila o nadzorih
in letno poročilo o delu bodo objavljena na spletni strani Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim programom dela nadzornega odbora.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen z letnim programom dela in finančnim načrtom
Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – prva
obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan; Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
na Občini Brežice ter Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice je bil od sprejetja 2005 dvakrat
dopolnjen in spremenjen, sprejet je bil tudi odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu. Za nov odlok so se odločili zaradi večje preglednosti,
spremembe so del strategije zavoda za obdobje 2015-2020 ter tudi del načrtov po širitvi
dejavnosti. Predlagana je uskladitev nekaterih členov z zakonodajo in popravek ugotovljenih
napak in nedoslednosti.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog odloka, nanj nima pripomb in predlaga
občinskemu svetu, da ga v predlagani vsebini sprejme v prvi obravnavi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Patricia Čular, Rado Kostrevc, Ivan Orešnik in
župan.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da bi k soustanoviteljstvu javnega zavoda Posavski muzej Brežice
povabili tudi Občini Bistrica ob Sotli ter Kostanjevica na Krki, če tega še ni bilo storjenega.
Predstavnica Občine Brežice je pojasnila, da ne razpolaga s to informacijo, jo pa lahko pridobi
ter dodala, da je glavni sofinancer programov oziroma muzejskih zbirk zavoda Republika
Slovenija. Župan je podal informacijo, da ima Občina Sevnica v proračunu za leto 2017 za
Posavski muzej Brežice rezerviranih 6.000 EUR.
V nadaljevanju je potekala razprava o primernosti uporabe besede »navodilo«, kot je
navedeno v prvi alineji 11. odstavka 18. člena predloga odloka, ki govori o razlogih za
razrešitev člana sveta zavoda, če ne upošteva »navodil« organa, ki ga je imenoval. Predlagano
je bilo, da besedo »navodilo« pripravljavec odloka zamenja z besedo »usmeritev«.
Župan: Na podlagi poteka razprave oblikuje in v sprejem predlaga dva sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je predlagal, da pripravljavec odloka do njegove druge obravnave,
razjasni pojmovanje besede »navodilo«, kot je navedeno v prvi alineji 11. odstavka 18.
člena predloga odloka, ki govori o razlogih za razrešitev člana sveta zavoda, če ne
upošteva »navodil« organa, ki ga je imenoval. Po tem naj pripravljavec glede na
ugotovljeno pojmovanje besede »navodilo« preveri, če bi bila primernejša uporaba
besede »usmeritev«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski
muzej Brežice, z dano pripombo, vezano na uporabo in pojmovanje besede »navodilo«
v prvi alineji 11. odstavka 18. člena predloga odloka.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Ivanka Kraljič, PROPLAN Krško ter Majda
Jazbec, po pooblastilu predsednika Odbora za okolje in prostor:
Na območju zazidalnega načrta je na zemljišču, ki je v lasti podjetja Rafael d.o.o Sevnica in
druge fizične osebe, predvidena rušitev treh obstoječih objektov s pripadajočimi pomožnimi
stavbami in ureditev treh novih gradbenih parcel s pozidavo novih, ločenih objektov ter
ureditvijo lastnih parkirišč. Na navedenih parcelah lastnik opravlja dejavnost gradbeništva.
Poleg obstoječih objektov, je lastnik zaradi boljše funkcionalnosti ter nižjih stroškov gradnje,
za potrebe svoje dejavnosti zgradil le en nov objekt, svojo dejavnost vrši le na eni gradbeni
parceli in nima potrebe po delitvi svojega funkcionalnega zemljišča na tri nove gradbene
parcele. Ker so potrebe lastnika po ureditvi parcele za opravljanje njegove dejavnosti
gradbeništva drugačne od veljavnega zazidalnega načrta, ga je potrebno spremeniti v delu, ki
se nanaša na območje teh zemljiških parcel.
S predlagano spremembo in dopolnitvijo prostorsko izvedbenega akta bo podjetju omogočena
gradnja za potrebe nadaljnjega razvoja in raziskovalnega dela, hkrati pa se ne spreminjajo
prostorske vsebine grafičnih prilog veljavnega odloka, ampak samo tekstualni del odloka.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu industrijske cone Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Sešlar:
V 2. členu odloka so navedena imena in sedeži javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v
občini. Kot sedež Osnovne šole Tržišče je naveden naslov Tržišče 35. V tekočem šolskem
letu je bila končala izgradnja nove osnovne šole v Tržišču, ki ima tudi nov naslov Tržišče 47,
8295 Tržišče.
Predlog predloženega odloka vsebuje samo spremembo sedeža omenjene šole.
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Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Občinski svet je na 16. redni seji, dne 21.9.2016,podal Soglasje k sistemizaciji delovnih mest
v Vrtcu Ciciban Sevnica za šolsko leto 2016/2017. Naknadno je zaradi upokojitve delavke
prišlo do zmanjšanja dodatnega kadra zaradi zmanjšane delovne obveznosti po 62. členu
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Poleg tega je po oblikovanju
oddelkov in sprejetju sistemizacije delovnih mest, v Vrtcu Ciciban Sevnica prišlo v skupinah
Bibe in Škrati do dodatnih vlog za vključitev otrok v programe predšolske vzgoje in s tem do
spremembe števila otrok v oddelkih glede na fleksibilni normativ.
Ker število zaposlenih in število otrok po oddelkih vpliva na ceno programov v vrtcih, se
predlaga, da se ob sprejemanju novih cen programov, ki upoštevajo dejansko število otrok v
oddelkih, potrdi sprememba soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ciciban Sevnica.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predlogom spremembe sistemizacije, se z njim
strinja in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k predlogu spremembe sistemizacije
v Vrtcu Ciciban Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasja k predlagani spremembi sistemizacije delovnih mest.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu
Ciciban Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad11
Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Mojca Sešlar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Vrtci v občini so posredovali predloge novih cen programov v vrtcih za leto 2017, v skladu z
izhodišči za oblikovanje cen programov, ki jih je vrtcem posredovala občinska uprava in sicer
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na podlagi spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo ter na podlagi zakonske sprostitve napredovanj v višje plačne razrede in
zvišanja regresa za letni dopust.
Ceno programov so vrtci izračunali za koledarsko leto, na podlagi sprejete sistemizacije in
upoštevali dejansko število otrok v oddelkih. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in
ceno živil so bila za vse vrtce enaka. Stroški živil za prehrano otrok so določeni v višini 1,85
EUR na otroka na dan, za vse vrtce v občini enako. Prav tako je za vse vrtce enaka višina
sredstev za didaktična sredstva in igrače ter višina sredstev za stalno strokovno
izpopolnjevanje.
Kot element za oblikovanje cen se upoštevajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter
stroški živil za otroke. Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje
programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
podzakonski predpisi, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina. Stroški
dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno
kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med
delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni,
kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. K tem
stroškom se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga
nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni, v višini, ki je opredeljena v
finančnem načrtu.
Odbor za družbene dejavnosti je pregledal predloge cen, z njimi soglaša in predlaga
občinskemu svetu, da jih potrdi.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju Občine Sevnica
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2016
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Odlok o priznanjih Občine Sevnica določa, da se v Kabinetu župana vodi evidenca o podeljenih
Listinah Občine Sevnica ter da župan enkrat letno seznani občinski svet o podeljenih listinah.
V letu 2016 je bilo izdanih sedem Listin Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica.
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SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu
2016.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice lokalne skupnosti v Svet javnega socialno
varstvenega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu
Uvodno skupno obrazložitev za 13 in 14 točko dnevnega reda sta podala Lidija Udovč in
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu in Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca sta javna socialno varstvena zavoda, ki sta bila ustanovljena s sklepom Vlade
Republike Slovenije v letu 1993, ki tudi izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti. Zakon o
socialnem varstvu določa, da takšen zavod upravlja svet zavoda. Podrobnejšo sestavo in
številčno razmerje predstavnikov v svetu zavoda določi ustanovitelj z aktom o ustanoviti, s
katerim se določi tudi način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta. Vlada RS je tako
odločila, da Svet zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu sestavlja 9
članov, od tega 1 predstavnik lokalne skupnosti; da Svet zavoda Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca sestavlja 11 članov, od tega 1 predstavnik lokalne skupnosti. Mandat
članov sveta doma traja štiri leta, člani sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani
oziroma izvoljeni.
Konec meseca februarja 2017 poteče štiriletni mandat obema svetoma zavodov. V Loki je bila
v tekočem mandatu kot predstavnica lokalne skupnosti imenovana Zdenka Dernovšek iz
Razborja, kot nadomestna predstavnica po prvotno imenovani pokojni Ani Slapšak Gorišek;
na Impoljci je bil v tekočem mandatu kot predstavnik lokalne skupnosti imenovan Jože Ratajc
iz Studenca.
Oba sveta zavodov sta Občino Sevnica pozvala, da v vsak svet imenuje po enega
predstavnika lokalne skupnosti. Na poziv mandatne komisije sta prispela dva predloga za
imenovanje predstavnice lokalne skupnosti v Svet zavoda Trubarjev dom Loka pri Zidanem
Mostu in sicer: stranka DeSUS je predlagala Olgo Levstik iz Mrtovca ter stranka SLS Doris
Možic Žičkar iz Boštanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predloga obravnavala in predlaga
občinskemu svetu, da kot predstavnico lokalne skupnosti v Svet zavoda Trubarjev dom Loka
pri Zidanem Mostu imenuje Doris Možic Žičkar iz Boštanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnico lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega
zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu imenoval Doris Možic
Žičkar, stanujočo na naslovu Boštanj 39 a, Boštanj.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 14
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega
socialno varstvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Na poziv mandatne komisije sta prispela dva predloga za imenovanje predstavnika lokalne
skupnosti v Svet zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in sicer: stranka DeSUS
je predlagala Jožefa Žnidariča iz Sevnice ter stranka SMC Franca Pipana iz Sevnica.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje predloga obravnavala in predlaga
občinskemu svetu, da kot predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca imenuje Franca Pipana iz Sevnice.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Vincenc Sitar in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je menil, da je v gradivu napaka, ker je zapisano, da je Franca Pipana predlagala
stranka SMC in da bi bil pravilni zapis, da ga je predlagala stranka DeSUS. Župan je pojasnil,
da ni napaka ter da se naj stranki sami dogovorita, zakaj je temu tako.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnika lokalne skupnosti v Svet javnega socialno varstvenega
zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca imenoval Franca Pipana,
stanujočega na naslovu Cesta na Dobravo 27, Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Roman Strlekar:
Občinski svet je na 18. redni seji dne 29.11.2016 kot sestavni del proračuna občine sprejel
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
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 je predvidena zemljiškoknjižna ureditev še nekaterih odsekov občinskih cest ter
realizacija odkupa prostora za javne sanitarije pri Tržnici Sevnica. Poleg menjav zemljišč pri
urejanju zemljiškoknjižnega stanja na občinskih cestah je predvidena še prodaja zemljišča, ki
ga je občina po zakonu pridobila od Sklada KZG RS in je v zasebni uporabi.
Navedena dopolnitev nima 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 načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 1 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala Roman Strlekar in župan:
V večini primerov gre za parcelacije in odmerjanja obstoječih cest in urejanje javnega dobra.
Postopki so zahtevni, potrebno je več usklajevanj, saj je v veliko primerih več lastnikov oziroma
solastnikov parcel, veliko med njimi je tudi že pokojnih.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra ter odobritvi razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 2672/8, 2672/9, 2672/10, 2672/11, 2672/12, 2672/13, 2672/14, 2672/15, 2672/16,
2672/19, 2672/20, 2672/23, 2672/27, 2672/32, 2672/33, 2672/34, 2672/38, 2672/39,
2672/41, 2672/44, 2672/45, 2672/46, 2672/47, 2672/49 in 2672/51, vse k.o. 1393
Studenec,
- parc. št. 1017/8 in 1017/10, obe k.o. 1368 Poklek,
- parc. št. 1245/5 k.o. 1384 Šentjanž,
- parc. št. 1331/6 in 1332/3, obe k.o. 1361 Podgorje,
- parc. št. 669/2 in 669/4, obe k.o. 1377 Blanca,
- parc. št. 2536/7 in 2536/8, obe k.o. 1391 Log,
- parc. št. 1500/16 k.o. 1379 Sevnica,
- parc. št. 861/46 k.o. 1380 Šmarje
ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobude.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 18
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Rado Kostrevc:
1. Na temo defibrilatorjev v Občini Sevnica je zastavil več vprašanj. Zanima ga:
- število defibrilatorojev v občini,
- ali je objavljen seznam njihovih namestitev v občini,
- kako so dostopni,
- in kdo je pristojen za njihovo vzdrževanje.
2. Pohvalil je ureditev rondoja pri Lidlu, ki simbolizira tipično gospodarsko dejavnost v
Občini Sevnica ter predlagal ureditve ostalih rondojev v občini v istem smislu.
3. Izrazil je mnenje, da bi bilo potrebno pri blagovni znamki First lady zaradi rabe
slovenskega jezika v logotipu uporabiti tudi slovenski izraz, prevod imena blagovne
znamke, četudi v čisto majhni velikosti črk zapisa.
Tomaž Lisec:
Predlaga namestitev defibrilatorja v Boštanju.
Gregor Korene:
1. Zaradi umiritve hitrosti skozi Goveji Dol, predlaga merjenje hitrosti s strani
Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
2. Ob pregledu gradiva za sejo je opazil, da imajo vse posavske občine za domeno
oziroma strežnik ime občine. Predlaga, da bi se tudi Občina Sevnica s tem poenotila,
tako da bi imeli vsi zaposleni v upravi elektronske naslove s sevnica.si in ne obcinasevnica.si, kot je to sedaj.
Tanja Novšak:
Zanima jo, ali je na razpolago dovolj izdelkov blagovne znamke First lady (salama in vino).
Ad 19
Razno
Župan:
- povabi na prireditev Športnik leta 2016, ki bo 27. februarja 2017, ob 18. uri v Kulturni
dvorani Sevnica,
- 8. marca 2017 bo dobrodelni koncert Imeti rad, v organizaciji Rotary kluba Sevnica, ob
18. uri, v Športnem domu Sevnica,
- 10. marca 2017 bo tradicionalna salamijada v Sevnici, tudi s programom za ženske na
gradu Sevnica,
- naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma 29. marca 2017,
- svetnike je seznanil, da je kot župan na podlagi pisne odstopne izjave 10.1. 2017 izdal
sklep o prenehanju mandata nepoklicne podžupanje Danice Božič.
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.
Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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