OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0005/2017
Datum: 5.4.2017

ZAPISNIK
21. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 29.3.2017, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, 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, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja
Žulič.
OPRAVIČENO ODSOTEN član občinskega sveta:
Janoš Janc
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
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
- Lidija Udovč, višja svetovalka za občinski svet
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Poročevalci:
- Dušan Blatnik in Tamara Tepavčević, Savaprojekt d.d. Krško, k 3. t.d.r.,
- Matija Nose, PNZ d.o.o. Ljubljana, k 3.t.d.r.,
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 5., 6. in 7. t.d.r.,
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. Sevnica, k 8. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV, Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 21. redno sejo.
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Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Povem da je svojo zadržanost sporočil svetnik Janoš Janc.
Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 8., 10., 12. in 13. točka dnevnega reda. Na klop je bilo dano mnenje Nadzornega
sveta JP Plinovod Sevnica k 9. točki dnevnega reda.
Ni razprave.
*Pride Majda Jazbec (prisotnih 21 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo:
- 8. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica;
- 10. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica;
- 12. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Sevnica;
- 13. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne 15. 2.
2017
3. Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica
4. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču
na Glavnem trgu v Sevnici
5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016
6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
7. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga
obravnava
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice
Sevnica – skrajšani postopek
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11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki
tržnici v Sevnici
12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016
15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
16. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica
17. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej
Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014
18. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 20. redne seje občinskega sveta
z dne 15.2.2017
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 20. redne seje občinskega sveta z dne 15.2.2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
*Pride Natalija Hostnik (prisotnih 22 svetnikov).

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:
Lidija Udovč: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim
organom in službam. Sprejeta odloka in sklep o cenah v javnih vrtcih 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 20. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega sveta z dne
15.2.2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič, Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško in
Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Gre za strateški dokument vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa, predvsem v mestu
Sevnica s širšo okolico, h pripravi katerega je občina pristopila z namenom pridobitve
dolgoročnih usmeritev s področja trajnostne mobilnosti, torej kakovostne dostopnosti do
bivališč, delovnih mest in storitev, zmanjšanja onesnaževanja okolja, povečanja učinkovitosti
potniškega in tovornega prometa ter izboljšanja kakovosti okolja. V tem oziru dokument na
prvo mesto v prometu postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze, šele za tem osebni avto. V
obsežnem procesu priprave strategije so bili s strani javnosti, tudi strokovne, pridobljeni
podatki o oceni stanja in oblikovani predlogi preko anketiranja, intervjujev, delavnic, javnih
razprav in promocijskih aktivnosti.
Izpostavljene teme v strategiji so zlasti razvojna oviranost okolja zaradi odmaknjenosti od
glavnih državnih cestno-prometnih smeri, prometno-tehnična zastarelost železniškega
omrežja in navezav po obstoječem državnem cestnem omrežju, nekaj kritičnih odsekov
lokalnih cest, nepovezanost prostora na obeh bregovih Save, slaba pretočnost starega
mestnega jedra, potrebe po parkirnih površinah, dopolnitev peš-poti in kolesarskih stez,
identificirane pa tudi potovalne navade prebivalcev, ki vse večji delež poti opravljajo z osebnim
avtom in vse manj hodijo, kolesarijo ali uporabljajo javni potniški promet.
Del celostne prometne strategije občine Sevnica je akcijski načrt z opisanimi konkretnimi
predlogi, kako do rešitve opisanih stanj. Dokument bo javnosti v celoti dostopen na spletni
strani Občine Sevnica. Izdelava strategije je sofinancirana s strani Evropska unije in Republike
Slovenije, dokument pa je tudi osnova za kandidiranje na napovedane razpise za pridobivanje
sredstev sofinanciranja trajnostnih prometnih ureditev.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog strategije in jo predlaga občinskemu svetu v
sprejem.
*Pride Janez Šerjak (prisotnih 23 svetnikov).
*Pride Hermina Šantej (prisotnih 24 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Dušan Blatnik, Roman Perčič, Rado Kostrevc,
Tomaž Lisec in Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Svetniki so v razpravi izpostavili več že znanih prioritet, ki bi jim bilo smiselno in nujno v
prihodnje posebej posvetiti pozornost, kot so projekti na državnem cestnem omrežju, odprava
nekaterih črnih točk, širina cest, nivojska križanja z železnico ter gradnja povezovalnih poti.
Župan: Predlaga sprejem predložene prometne strategije.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Celostno prometno strategijo občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem
parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za
okolje in prostor:
Po vzoru dobro sprejete ureditve režima parkiranja z modrimi conami za HTC, v starem
mestnem jedru pri občinski stavbi, parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB ter pred trgovino
Izidor v središču Sevnice, bo na tak način tekom letošnjega leta preurejen tudi režim parkiranja
na parkirišču na Glavnem trgu v starem delu mesta Sevnica. Namen označitve območja
kratkotrajnega parkiranja je povečanje frekvence uporabe parkirnih mest v delovnem času in
s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predmetno odredbo in predlaga občinskemu svetu,
da jo sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Zdenka Dernovšek, Roman Perčič in Tanja Novšak.
Povzetek razprave:
Izpostavljeno je bilo, da je potrebno na obravnavanem območju zarisati parkirišče za invalide,
kar pa je že v fazi priprave. Glede postavitve parkomata, pa je bila podana informacija, da bo
zaenkrat označevanje prihoda na parkirno mesto možno samo z listki (kot na modri coni pri
Občini Sevnica), vsa navodila pa bodo podana na vertikalni prometni signalizaciji.
Župan: Predlaga sprejem odredbe.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na
javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP
Komunala d.o.o. Sevnica:
Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji
in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih
javnih služb ter tržne dejavnosti.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila in sklepa o razporeditvi dobičku podjetja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica, v višini 40.592,13 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2016, razporedi:
- v zakonske rezerve dobiček v višini 4.766,04 EUR (do višine 10 % vrednosti
osnovnega kapitala),
- v druge rezerve pa dobiček v višini 35.826,09 EUR (za investicije v osnovna
sredstva).
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP
Komunala d.o.o. Sevnica:
Nekaj poudarkov iz poslovnega načrta podjetja: povečanje deleža na tržnih dejavnosti, nova
vrtina v Šentjanžu, obnove vodovodov v mirenski dolini, čistilna naprava Blanca, Loka in
Krmelj, izgradnja nove nadstrešnice na Zbirnem centru v Sevnici, več poudarka na krožnem
gospodarstvu odpadkov, postavitev manjše HE na Peclju, nakup dodatnih poslovnih prostorov
na naslovu sedanjega sedeža podjetja.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Mitja Udovč, župan, Danica Božič in Alenka Mirt.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so se dotaknili izvajanja pogrebnih storitev. Izrečena je bila dilema nad
razkorakom med ceno pogrebnih storitev in njihovim financiranjem občine, v socialnih primerih.
Podana je bila pobuda, da naj bo cena v takšnih primerih na ravni dostojnega pogreba.
Pojasnjeno je bilo, da je ta problem rešil že nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki
določa, da morajo tudi občine svoje odloke po tem zakonu sprejeti najpozneje v enem letu od
njegove uveljavitve. V novem odloku bo določena tudi cena za osnovni pogreb, ki se bo lahko
pokril iz sredstev centra za socialno delo.
Župan: Predlaga potrditev poslovnega načrta JP Komunala d.o.o. Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2017.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
3. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica ter
Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in
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pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost. Na osnovi določil uredbe
mora uveljavitev nove ali spremenjene cene potrditi pristojni občinski organ. Izvajalec javne
službe v Občini Sevnica, JP Komunala d.o.o. Sevnica, je v skladu z uredbo pripravilo elaborate
o oblikovanju spremenjenih cen gospodarskih javnih služb in sicer za odvajanje komunalne in
padavinske odpadne vode ter čiščenje komunalne odpadne vode. Občinski svet je pristojni
organ za njihovo potrditev.
Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani občinskega sveta, občina s cenikom določi
potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo in ga posreduje izvajalcu.
V predloženih elaboratih za leto 2017 je za odvajanje odpadne vode predvidena 74 % stopnja
subvencije Občine Sevnica glede na potrjeno ceno, za čiščenje komunalne odpadne vode pa
je predvidena 90 % stopnja subvencija občine. Skladno z uredbo lahko občina prizna
subvencijo samo za uporabnike komunalnih storitev v gospodinjstvih in za izvajalce
nepridobitnih dejavnosti, ne pa tudi za pridobitno dejavnost. Zaradi predvidene stopnje
subvencije se cene omrežnine v gospodinjstvih in nepridobitnih dejavnostih bistveno ne
spremenijo.
Cene storitev izvajanja javnih služb ostajajo nespremenjene, na ravni potrjenih leta 2016.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval elaborate, ter predlaga občinskemu svetu njihov
sprejem ter sprejem predlaganih zaračunanih cen.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
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; Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o. Sevnica
ter Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Postopek spremembe odloka je bil začet na pobudo podjetja Metalika d.o.o., Leskovec pri
Krškem, v mesecu oktobru 2016.
Na območju veljavnega zazidalnega načrta za to območje želi investitor, ki je tudi lastnik
zemljišča, zaradi posodobitve proizvodne tehnologije na več delih dozidati obstoječi objekt.
Sprejem odloka bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih
upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov, ki bo podjetju omogočil nadaljnji
gospodarski razvoj.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.
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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: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga
obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt ter Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
Prvotni cilj sprejema odloka je uskladitev akta z veljavno zakonodajo ter na to rešiti še
lastninska razmerja z Geoplinom.
V predlogu odloka za drugo obravnavo je upoštevan predlog iz razprave o odloku v prvi
obravnavi in sicer v delu, ki se nanaša na zahtevano stopnjo izobrazbe direktorja podjetja - za
direktorja se zahteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) oziroma
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) (6/2).
Popravljen je tudi 6. člen odloka, in sicer se vrednost osnovnega kapitala sedaj nanaša na
bilanco stanja z dne 31.12.2016. Skladno s pravnim mnenjem je spremenjen drugi odstavek
6. člena, ki sedaj glasi: »Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalne gospodarske javne
službe, so last javnega podjetja in niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.«.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka v drugi obravnavi in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem. Odbor prav tako predlaga občinskemu svetu, da naj JP Plinovod
Sevnica opravi popis in oceno svojega premoženja.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Župan je še dodal, da bodo priporočila Odbora za okolje in prostor upoštevana pri nadaljnjem
poslovanju s podjetjem.
Ad 10
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke
tržnice v Sevnici – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
V letu 2007 je Občinski svet Občine Sevnica sprejel Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v
Sevnici, ki določa upravljanje Kmečke tržnice, lokacijo, obratovalni čas in seznam blaga, s
katerim se trguje na tržnici.
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Kmečka tržnica v Sevnici je pričela obratovati na javni površini na prostoru pri objektu Nove
ljubljanske banke, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja v letu 2007. V letu 2014 je Občina
Sevnica obstoječo tržnico v okviru projekta Posavska špajza, sofinanciranega iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, opremila z osmimi novimi stojnicami, v letu 2016 pa za namene
prodaje v okviru Kmečke tržnice preuredila še notranjost zaklonišča.
Lastnik Kmečke tržnice je Občina Sevnica, organizator in upravljavec pa JZ KŠTM Sevnica.
Zaradi razširitve prodajne površine v okviru Kmečke tržnice, se v odlok dodaja obratovanje v
notranjosti zaklonišča, v 1. etaži zgradbe HTC, v izmeri neto tlorisne površine 125,49 m2.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu
svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu
Kmečke tržnice v Sevnici.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad11
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na
Kmečki tržnici v Sevnici
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Redno poslovanje Kmečke tržnice se iz srede in sobote razširja tudi na petek, med 8. in 12.
uro.
Po sedaj veljavnem pravilniku je upravljavec moral počakati do 9. ure, da so prodajalci zasedli
rezervirano prodajno mesto, s predlogom tega pravilnika, pa se daje možnost, da če prodajalec
ne zasede rezerviranega prodajnega mesta do 30 minut od začetka obratovalnega časa, lahko
upravljavec tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
Predlog pravilnika vključuje tudi spremembo organa, ki izdaja potrdila o lastni proizvodnji. V
skladu z novim Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske
dejavnosti, lokalna skupnost več ne izdaja potrdil o lastni proizvodnji. Prodajalci, za katere
Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu, pristojnem
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Po obravnavi predloga pravilnika na Odboru za gospodarstvo in kmetijstvo je bil z Upravo za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bil tehnično usklajen še 4. člen predloga
pravilnika, ki sedaj glasi: »Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci,
za katere Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu,
pristojnem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog pravilnika in ga predlaga
občinskemu svetu v sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci.
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Povzetek razprave:
V razpravi je bilo podano mnenje, da ni dovolj natančno določeno, s katerimi živili se lahko
trguje na drobno, npr. ni jasno, če se lahko prodajajo tudi alkoholne in brezalkoholne pijače.
Sledila so pojasnjevanja, v katerem členu obstoječega pravilnika so določene navedbe že
zapisane.
Župan: Glede na predloge iz razprave, predlaga sprejem predloženega pravilnika, z
določenimi korekcijami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu
na Kmečki tržnici v Sevnici, s tem, da:
- se spremeni vsebina 4. odstavka, tako da se glasi:
»Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci, za katere
Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri
organu, pristojnem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.;
- se za 3. členom doda nov člen, ki se glasi:
»V 15. členu v prvem odstavku za besedo »sadja« ».« nadomesti »;« in doda nova
točka, ki se glasi: »3. predpakiranimi alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami.«.;
- dosedanji 4. in 5. člen se preštevilčita v 5. in 6. člen pravilnika.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in
splošne zadeve:
Predlog sprememb je zaradi spremembe sedeža Krajevne skupnosti Sevnica iz naslova
Naselje heroja Maroka 24 v prostore občinske stavbe na naslovu Glavni trg 19a, kjer ima sedež
in posluje tudi že Krajevna skupnost Dolnje Brezovo. Zaradi navedenega je potrebno tudi
formalno spremeniti sedež s spremembo statuta. Ugotovljen je bil tudi napačen zapis naslova
sedeža Krajevne skupnosti Primož, ki je pravilno Primož 5 in ne Primož 6. Popravljajo se tudi
ugotovljene redakcijske napake.
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog in ga predlaga v obravnavo in
sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 13
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in
splošne zadeve:
Tudi pri poslovniku se popravljajo ugotovljene redakcijske napake. V 138. členu poslovnika pa
se zaradi bolj jasne opredelitve oziroma razmejitve odstopa občinskih funkcionarjev in drugih
imenovanih, predlaga novo, nekoliko spremenjeno besedilo.
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog in ga predlaga v obravnavo in
sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine
Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn, vodja
Oddelka za finance; Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun; Jože Udovč,
predsednik Odbora za okolje in prostor; Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje
minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost
zaključnega računa je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter
drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje
investicijskega cikla.
Delovna telesa občinskega sveta so obravnavala zaključni račun, se z njim strinjajo in
prelagajo občinskemu svetu njegov sprejem.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je zatrdil, da ne drži navajanje informacije, da ni razpisov na ravni države, zato bo sam
pripravil preglednico vseh razpisov in ga predložil.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komunala d.o.o. Sevnica je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica, njeno
delovanje ureja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Direktorja
imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.
Sedanjemu direktorju Mitji Udovču poteče mandat, zato je nadzorni svet podjetja skladno z
odlokom opravil razpis v lokalnem časopisu in na spletni strani podjetja
Odlok napotuje tudi k temu, da nadzorni svet podjetja po izteku razpisnega roka prispele vloge
odpre, pregleda in samo popolne vloge skupaj z mnenjem nadzornega sveta posreduje
ustanovitelju, ki opravi izbor. Nadzorni svet podjetja je po zaključku razpisa ugotovil, da so na
razpis prispele tri vloge. Ena od vlog je bila neustrezno opremljena in nepopolna, zato so jo
izločili iz nadaljnjega postopka. Nadalje je svet ugotovil, da ostala dva kandidata izpolnjujeta
razpisne pogoje in sicer Mitja Udovč iz Boštanja ter Anton Perc iz Dolnjega Brezovega.
Nadzorni svet podjetja je vlogi obeh kandidatov skupaj s svojim mnenjem oziroma predlogom,
da občinski svet za direktorja podjetja imenuje Mitjo Udovča, posredoval ustanoviteljici, da
opravi izbor.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala vlogi
kandidatov, oba sta se komisiji tudi osebno predstavila.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da za
direktorja JP Komunala d.o.o. Sevnica imenuje Mitjo Udovča iz Boštanja.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je za direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenoval Mitjo
Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, pošta Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda
Lekarne Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Lekarna Sevnica je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica. Sedanji direktorici
javnega zavoda, Ireni Groboljšek Kavčič, poteče štiriletni mandat, zato je razpisna komisija
javnega zavoda v Uradnem listu RS objavila razpis za delovno mesto direktorja. Pogoje za
zasedbo delovnega mesta določata Zakon o lekarniški dejavnosti ter Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarna Sevnica. Na objavljen razpis se je kot edina kandidatka javila
dosedanja direktorica, Irena Groboljšek Kavčič iz Sevnice. Svet zavoda je za direktorico
Lekane Sevnica imenoval Ireno Groboljšek Kavčič ter v skladu z zakonom in statutom zavoda
zaprosil občinski svet za izdajo soglasja k imenovanju.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo kandidatke, ki se
je komisiji tudi osebno predstavila.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič Sevnica, za direktorico javnega zavoda
Lekarna Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič, stanujoče na
naslovu Bohorska ulica 5, Sevnica, za direktorico javnega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej
Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Na podlagi veljavnih pravnih predpisov in aktov je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Občine Brežice izvedla javni razpis za direktorja Javnega zavoda Posavski muzej,
ki je bil objavljen v marcu 2014. Komisija je prispele vloge odprla, pregledala in sprejela sklep,
da se štiri popolne prijave posredujejo v obravnavo in podajo mnenja Svetu zavoda Posavski
muzej Brežice. Slednji je opravil razgovore s kandidati in sprejel sklep, na podlagi katerega je
komisija povabila vse štiri kandidate na razgovor, katerega sta se udeležila dva kandidata.
Komisija je sprejela sklep, da občinskim svetom ustanoviteljicam muzeja poda predlog, da za
direktorico imenuje Alenko Černelič Krošelj. Občinski sveti občin ustanoviteljic so sprejeli Sklep
o imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico Javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
Zoper odločitev je bila vložena tožba na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je s z dne
21.12.2016 odpravilo sklepe Občinskih svetov občin ustanoviteljic in zadevo vrnilo v ponovni
postopek izbire direktorja Javnega zavoda Posavski muzej Brežice. Od takrat vodi muzej kot
vršilka dolžnosti direktorice Alenka Černelič Krošelj.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Brežice je zadevo preučila in
po razpravi ocenila, da je smiselno, da se postopek zaključi brez izbora ustreznega kandidata.
Slednjo odločitev predlaga v sprejem tudi vsem občinskim svetom občin soustanoviteljicam.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Alenka Mirt in Rado Kostrevc.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani pomisleki o pravno – formali pravilnosti sprejema odločitve o ne izbiri
kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri odločanju (Sveta javnega zavoda
Posavski muzej Brežice ter Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Brežice).
Župan: Na podlagi razprave predlaga sprejem sklepa, ki naj bi poskušal razjasniti podane
dvome.
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SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se odločanje o predmetni zadevi preloži na eno izmed
prihodnjih sej občinskega sveta. Občino Brežice se poziva, da preuči postopek
sprejema odločitve o ne izbiri kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri
odločanju (Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice ter Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice).
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
Na podlagi Zakona o dedovanju je lokalna skupnost upravičena v zapuščinskem postopku
zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti 2/3 prejete pomoči, v skladu
s predpisi o socialnem varstvu (financiranje institucionalne oskrbe, pomoči na domu). Prav
tako občina v zapuščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila
pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroške
pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.
V letu 2016 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v trinajstih zapuščinskih postopkih, v
skupni višini terjatev 254.039,41 EUR, od katerih je deset že zaključenih. V letu 2016 je bila
zaključena tudi ena zapuščinska zadeva iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila
terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba.
V zapuščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju v letu 2016
prejela nepremičnine, v ocenjeni skupni vrednosti 35.397,66 EUR in denarna sredstva v skupni
višini 15.368,00 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v
letu 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 19
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: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 20
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Izreče čestitke Občini Sevnica za prejem naziva najbolj varna občina v kategoriji
majhnih in srednje velikih občin v Sloveniji.
2. Zanima ga, ali Občina Sevnica na kakršen koli način pomaga kmetom pri zavarovanju
posevkov, sadovnjakov in trte. Predlaga sofinanciranje zavarovanja iz občinskega
proračuna, Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo pa naj pridobi podatke in preuči
možnosti tovrstne pomoči.
3. Predlaga omejitev skupne mase tovornih vozil na občinskih cestah ter da naj policija
izvaja kontrolo s tehtanjem teh vozil, predvsem na delih cest, ki so že sedaj precej
poškodovani.
4. Želi informacijo, katere projekte bo Občina Sevnica prijavila na razpise v finančni
perspektivi Slovenije 2014-2020 za izvajanje kohezijske politike ter kakšna bo
razporeditev finančnih sredstev za Posavje iz tega naslova.
5. Glede na to, da ima Žalec fontano piva, ga zanima, če je Občina Sevnica z njihove
strani prejela kakšno pobudo za povezovanje med tema dvema turističnima
destinacijama.
Frančiška Zemljak:
Vpraša, kakšna bo namembnost zemljišča na mestu, kjer je stala Tasičeva hiša v Sevnici in
kdaj bo ureditev zaključena.
Božidar Beci:
Opozori na drsnost ovinkov na državni cesti Loka – Radeče in predlaga ureditev oziroma
izboljšanje stanja.
Tanja Novšak:
Državna cesta v starem delu Sevnice od Kragla do odcepa za Pod Vrtačo je precej
poškodovana od zimskih vremenskih situacij. Vpraša, če je predvidena kakšna večja ureditev
tega dela ceste.
Rado Kostrevc:
1. Zanima ga, kdo je obžagal drevesa ob Osnovni šoli Ane Gale Sevnica ter ali bo dejanje
pustilo posledice na drevju.
2. Uporabnike vrtičkov na občinskih parcelah na lokaciji nasproti Naselja heroja Maroka
zanima, do kdaj je možna njihova uporaba.
Janez Šerjak:
1. Na temo defibrilatorjev v Občini Sevnica je zastavil več vprašanj. Zanima ga:
- število defibrilatorjev v občini,
- ali je objavljen seznam njihovih namestitev v občini,
- kako so dostopni,
- in če se predvidevajo še kakšne nove namestitve defibrilatorjev, kar bi bilo zelo
dobrodošlo.
2. Krajane Metnega Vrha zanima ali je možna postavitev ogledala nad kmetijo
Derstvenšek.
Majda Jazbec:
1. Izreče pohvalo nad uvedbo režima kratkotrajnega parkiranja na Glavnem trgu v
Sevnici.
2. Predlaga ureditev ožine na državni cesti pri Plauštajnerju v starem mestnem jedru z
morebitnim odkupom hiše Krevelj.
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Tomaž Lisec:
Vpraša, ali bosta Občina Sevnica in Infra našli lokacijo za nogometno igrišče na Blanci, saj je
na predlagani lokaciji prelivno območje in gradnja menda ni možna.
Danica Kramžar:
Predlaga postavitev košev za odpadke na počivališčih ob državni cesti Boštanj – Tržišče.
Vincenc Sitar:
Predlaga čimprejšnje strojno pometanje cest v Tržišču.
Janez Kukec:
Ob zimski zmrzali so se pojavile izbokline na cesti Malkovec- Pavla vas in predlaga njihovo
sanacijo.
Irena Dobnik:
Predlaga sanacijo udarnih jam na cesti iz Krmelja proti Gabrijelam.
Ad 21
Razno
Župan:
Poda informacijo, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 26. aprila 2017.

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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