OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0005/2017
Datum: 9.5.2017

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 26.4.2017, 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, Franc
Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja
Žulič.
OPRAVIČENO ODSOTNA članica občinskega sveta:
Natalija Hostnik.
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 Bratanič, direktor RRA Posavje, k 3. in 4. t.d.r.
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica, k 5. in 6. t.d.r.
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 7. t.d.r.
- Danica Božič, direktorica CSD Sevnica, k 8. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Katarina Zupančič in snemalec – Ansat TV, Smilja Radi – Posavski obzornik.
Zainteresirana javnost: Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 22. redno sejo.

1

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 21 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Pove, da je svojo zadržanost sporočila svetnica Natalija Hostnik.
Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 9. točka dnevnega reda – Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2017.
Ni razprave.
*Pride Irena Dobnik (prisotnih 22 svetnikov).
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 9. točka dnevnega reda – Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 22. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne 29. 3.
2017
3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016
4. Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 20142020 in izvajanje dogovora za razvoj regij
5. Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2016
6. Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2017
7. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2016
8. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2016
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 –
skrajšani postopek
10. Pisno soglasje k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica za nakup poslovnih prostorov
11. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Ana Gale
Sevnica
12. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Blanca
13. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj
14. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž
15. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnice
lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Šolski center Krško-Sevnica
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 21. redne seje občinskega sveta
z dne 29.3.2017
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 21. redne seje občinskega sveta z dne 29.3.2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
*Pride Danica Božič (prisotnih 23 svetnikov).
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 21. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 21. redne seje občinskega sveta z dne
29.3.2017.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2016
Uvodno obrazložitev so podali župan, Martin Bratanič, direktor Regionalne razvojne agencije
Posavje ter Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
RRA Posavje je javni zavod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško,
Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče. Status subjekta spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja na regionalni ravni je RRA Posavje, od skupno dvanajstih
regionalnih razvojnih agencij, podelil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na podlagi navedenega je naloga RRA Posavje, da izvaja naloge v skladu z Zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Odlokom o ustanovitvi zavoda Regionalna
razvojna agencija Posavje, ki se nanašajo na naloge v javnem interesu: priprava, usklajevanje,
spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji;
priprava dogovorov za razvoj regije; izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju
postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh
projektov; sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih
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razvojnih partnerstev; obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje
razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;
prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja; pomoč pri izvajanju regijskih finančnih
shem; izvajanje regijske finančne sheme; izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij in
dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja
podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih
dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.
V letu 2016 je RRA Posavje izvajala naslednje projekte v javnem interesu: Posavska
štipendijska shema, Regijska garancijska shema, Garancijska shema Posavje, Spremljanje
trajnosti LAS Posavje, S kolesom ob Savi in Krki (Sava – Krka bike), SLOHRA SOCIONET,
Priprava dogovora za razvoj regij za obdobje 2016-2019 in Program ukrepov na problemskem
območju občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik.
S strani Občine Sevnica je bila osnova za izplačilo sofinanciranje nalog v javnem interesu
Pogodba o sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje v proračunskem letu 2016.
Občina Sevnica je za navedeno RRA Posavje namenila 36.889,00 EUR. Za udeležbo pri javnih
projektih pa so bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov, kjer je Občina
Sevnica za Posavsko štipendijsko shemo namenila 8.539,92 EUR in članarino za upravljanje
Lokalno akcijske skupine Posavje za sredstva »leader« 5.287,39 EUR.
Za leto 2016 izkazuje RRA Posavje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne
dejavnosti v višini 18.697,27 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je
bil realiziran v višini 1.253,68 EUR. Skupni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016,
dosežen pri opravljanju splošnih razvojnih nalog in tržne dejavnosti, tako znaša 19.950,96
EUR.
*Pride Dane Hribar (prisotnih 24 svetnikov).
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s poročilom o delu agencije in ga daje
občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje
za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Sprememba Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
2014-2020 in izvajanja dogovora za razvoj regij
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Martin Bratanič, direktor Regionalne razvojne
agencije Posavje:
Predstavljene so bile aktualne smernice sprememb Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in izvajanja dogovora za razvoj regij, s
tem, da je sprememba operativnega programa v rokah Vlade RS. Razpisi za pridobitev
evropskih sredstev tečejo na drugih ravneh, na kohezijski in regijski ravni pa ne.
V finančni perspektivi 2007-2013 je bilo Posavje upravičeno do 36 mio EUR, spodbujal se je
razvoj javne infrastrukture. V perspektivi 2014-2020 pa se vzpodbujajo bolj mehki projekti,
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celostne prometne strategije ter črpanje sredstev za nove zaposlitve. Predvidena sredstva,
namenjena Dogovoru za razvoj regij, so v višini 457,4 mio EUR za regionalne razvojne
programe, od tega so za Posavje uspeli izpogajati 26-28 mio EUR, s tem, da se še vedno ne
ve, katere lastne projekte je Vlada RS že umestila v to kvoto.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Martin Bratanič in Tanja Novšak.
Povzetek razprave:
V razpravi je bila izpostavljena problematika dolgotrajnega sprejemanja odločitev na nivoju
države in potreba po čim prejšnji realizaciji črpanja evropskih sredstev za projekte, ki so jih
predlagale regije, tudi Posavska. Na podlagi razprave so bili predlagani sklepi, s katerimi
Občina Sevnica poziva k aktivnemu črpanju sredstev, in sicer: Občina Sevnica podpira čim
prejšnje izvajanje dogovora za razvoj regij in čim prejšnje črpanje sredstev iz dogovora za
razvoj regij. Občina Sevnica zahteva, da se v dogovoru za razvoj regij upoštevajo regionalni
projekti po principu »od spodaj navzgor«, saj je zmanjševanje razvojnih razlik ključni cilj in
namen kohezijskih sredstev. Občina Sevnica podpira spremembo dogovora za razvoj regij in
operativni program črpanja evropskih sredstev v smislu spodbujanja regionalnih projektov, ki
podpirajo regionalni razvoj.
Župan: Predlaga sprejem v razpravi predlaganih sklepov.
SKLEP:
Občina Sevnica podpira čim prejšnje izvajanje dogovora za razvoj regij in čim prejšnje
črpanje sredstev iz dogovora za razvoj regij.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občina Sevnica zahteva, da se v dogovoru za razvoj regij upoštevajo regionalni projekti
po principu »bottom – up« oziroma »od spodaj navzgor«, kar je ključno za projekte,
predlagane s strani regij.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občina Sevnica podpira spremembo dogovora za razvoj regij in operativni program
črpanja evropskih sredstev v smislu spodbujanja regionalnih projektov, ki podpirajo
regionalni razvoj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Na distribucijsko omrežje je bilo lani priključenih 666 odjemalcev, od tega 111 komercialnih.
Skupno število odjemalcev se je zmanjšalo za 11 samo pri gospodinjskih odjemalcih zaradi
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ukinitve odjemnega mesta, v glavnem pa zaradi prehoda na uporabo drugega energenta,
predvsem biomaso, toplotne črpalke in celo elektriko.
V omrežju so distribuirali 1,84 milijona kubičnih metrov zemeljskega plina, od česar je Plinovod
končnim uporabnikom dobavil 597.127 m3, preostanek pa so dobavili drugi ponudniki. Skupna
količina je večja za 94.240 m3, kar je posledica hladnejšega vremena.
Podjetje je imelo lani 424.851 evrov odhodkov in 458.226 evrov prihodkov, ustvarilo pa je
27.383 evrov čistega dobička.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Janez Kukec in Anton Krajnc.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, kakšno je stanje povpraševanje po zemeljskem plinu na območju občine.
Direktor podjetja je odgovoril, da je tako v naši občini, kot tudi na območju celotne Slovenije
trend povpraševanja v upadanja, predvsem zaradi prehoda uporabnikov zemeljskega plina na
druge energente in toplotne črpalke.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim poročilom JP Plinovod Sevnica
za leto 2016.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podal Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica:
Za prihodnje leto podjetje načrtuje 1,8 milijona kubičnih metrov distribuirane količine plina, od
tega bi odjemalcem sami prodali okoli 560.000 m3 plina. Ta količina je precej nižja od lanske,
saj so izgubili enega večjega odjemalca. Iz planiranega skupnega finančnega rezultata
sistemskega in trgovskega dela dejavnosti za leto 2017 bi podjetje poslovalo pozitivno, z
ostankom dohodka v višini 14.610 evrov.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujeta Tomaž Lisec in župan.
Povzetek razprave:
Izraženo je bilo upanje, da se čimprej uredijo lastniška razmerja med Geoplinom in Plinovodom
ter da se bi pristopilo k združitvi obeh občinskih javnih podjetij, Plinovoda s Komunalo.
Pojasnjeno je bilo, da bo o tem odločal občinski svet, po ureditvi lastniških razmerij med
Geoplinom in Plinovodom.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim dokumentom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poslovnim in finančnim načrtom JP Plinovod Sevnica
za leto 2017.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Ad 7
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2016
Uvodno obrazložitev so, obširno povzeto po gradivu, so podali Mojca Pernovšek, direktorica
JZ KŠTM; Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Božidar Beci,
predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti:
Zavod je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – dosegel
rezultate z izvajanjem rednih dejavnosti in jih tudi nadgradil, korektno upravljal z javnimi objekti,
nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja
družbenih dejavnosti, v zadnjih mesecih z močnim poudarkom na področju razvoja turističnih
potencialov.
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarske dejavnosti sta se seznanila s
poročilom in ga posredujeta občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Danica Kramžar, Mojca Pernovšek, Božidar Beci, župan, Danica
Božič, Miran Grubenšek, Tomaž Lisec, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Janez Kukec, Gregor
Korene in Frančiška Zemljak.
Povzetek razprave:
Pretežni del razprave je tekel o ugotovitvah in priporočilih Nadzornega odbora Občine Sevnica,
podanih v njihovem dokončnem poročilu o opravljenem nadzoru nad poslovanjem JZ KŠTM
Sevnica v letih 2014-2015, katere je dodatno pojasnil tudi predsednik nadzornega odbora,
Miran Grubenšek, ki je bil na seji prisoten kot zainteresirana javnost. Vezano na te ugotovitve
in usmeritve, so razpravljavci podali več predlogov za nadaljnje delo zavoda.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o delu zavoda v preteklem letu.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2016.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu
za leto 2016
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo
Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in
sofinanciranje te storitve spada v pristojnost občine, zakonska obveza je sofinanciranje v višini
najmanj 50 % celotnih stroškov.
Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil:
- gospodinjsko pomoč kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene kamor sodi: pomoč pri oblačenju in slačenju,
pomoč pri umivanju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in
nega ortopedskih pripomočkov;
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pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem, prostovoljci in spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in njegove
družine na institucionalno varstvo.
V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu izvaja Center za socialno delo
Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo.
V letu 2016 je storitev koristilo 141 uporabnikov, kar je za 21 % manj kot v letu 2015. Manjši je
razvoz kosil in postrežbe za 27 %, je pa bistveno več gospodinjske pomoči. Uporabniki
potrebujejo več osnovne pomoči (umivanje, hranjenje), saj se povečuje tudi delež uporabnikov,
starih nad 80 let.
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim poročilom in ga posreduje v
seznanitev občinskemu svetu.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Frančiška Zemljak, Božidar Beci, župan in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
Izrečena je bila pohvala glede opravljenega dela oskrbovalk, ki je velikega pomena tako za
uporabnike, kot tudi za njihove najbližje. Izpostavljen je bil še pomen uporabe službenih vozil
pri opravljanju storitve, način obračun kilometrine pri uporabi lastnih vozil ter dana ideja o
poslovnem najemu službenih vozil.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2016.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala župan in mag. Vlasta Marn:
JP Komunala d.o.o. Sevnica namerava kupiti poslovne prostore v spodnji etaži njihove
poslovne stavbe, kar je bilo napovedano že s poslovnim načrtom podjetja, katerega je direktor
podjetja predstavil na zadnji seji sveta. Vrednost naložbe znaša 202.000 EUR in zanjo se
nameravajo zadolžiti.
JP Komunala d.o.o. Sevnica je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica.
Zaradi tega je njegovo zadolževanje regulirano z Zakonom o financiranju občin ter je možno
le pod sledečimi pogoji: da so obseg in pogoji zadolžitve določeni v odloku, s katerim se
sprejme občinski proračun; da ima javno podjetje zagotovljena sredstva za servisiranje dolga
iz neproračunskih virov; da kreditna pogodba ni zavarovana s stvarnim premoženjem, ki je
namenjeno izvajanju javne oziroma gospodarske javne službe, saj je v tem primeru nična ter
da soglasje izda občinski svet.
V Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2017je opredeljeno zadolževanja in izdajanje
soglasij in poroštev občine in javnega sektorja v njeni domeni. Načrtovana višina kreditov in
poroštev slednjih v odloku ni določena, zato jo je potrebno s to spremembo nominalno določiti.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
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Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, za nakup katerih poslovnih prostorov gre in po kakšni ceni jih bo podjetje
kupilo. Župan je pojasnil, da gre za prostore v spodnji etaži sedeža podjetja, na naslovu
Naselje heroja Maroka 17 (Avtocenter Krašna in trgovina Claudia), nakupna cena prostorov
na je na ravni rabljenih stanovanj v Sevnici.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica za nakup poslovnih
prostorov
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Glede na obrazložitev pri prejšnji točki dnevnega reda je smiselno, da občinski svet skladno z
Zakonom o financiranju občin JP Komunala d.o.o. Sevnica izda soglasje za najem kredita za
nakup poslovnih prostorov št. 26 in 27 v stavbi na naslovu Naselje heroja Maroka v Sevnici.
Tako izdano soglasje se ne šteje v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo soglasja za najem kredita JP Komunala d.o.o. Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je dal soglasje Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica za najem
kredita za nakup poslovnih prostorov št. 26 in 27, v stavbi na naslovu Naselje heroja
Maroka 17, pošta Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad11
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Ane
Gale Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Občinski svet Občine Sevnica je mnenje o dr. Tadeju Bračku, kandidatu za imenovanje
ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, podal že v mesecu decembru 2016, nakar svet
zavoda šole kandidata ni potrdil za ravnatelja. Ponudili so mu zaposlitev kot vršilcu dolžnosti
ravnatelja, vendar kandidat ponudbe ni sprejel. Zato je svet zavoda na podlagi Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja izmed svojih zaposlenih imenoval vršilko
dolžnosti ravnateljice, Natašo Pozderec, ki lahko to funkcijo opravlja največ eno leto, mandat
je nastopila s 5.3.2017, ko se je 4.3.2017 dotedanjemu ravnatelju Branku Terašu iztekel
mandat.
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Svet zavoda je v mesecu marcu ponovno objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Na razpis
se javil en kandidat in dve kandidatki. Po pregledu vlog in po dopolnitvi ene vloge je bilo
ugotovljeno, da ena izmed kandidatk ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, druga kandidatka
je naknadno odstopila od kandidature. Kot edini kandidat z izpolnjenimi pogoji je ostal dr. Tadej
Braček iz Ljubljane.
Svet zavoda je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z
dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatu za ravnatelja šole. Isti zakon
določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne
skupnosti, na območju katere ima šola sedež.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji seji seznanila s pisno
prijavo kandidata, ki se je seji tudi osebno predstavil s svojo prijavo in programom vodenja
zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne Ane Gale Sevnica, dr. Tadeju Bračku,
stanujočemu na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta Ljubljana-Šentvid.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatu za ravnatelja.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu dr. Tadeju Bračku, stanujočemu na
naslovu Prušnikova ulica 25, pošta Ljubljana – Šentvid, za ravnatelja Osnovne šole Ane
Gale Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Blanca
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Na razpis se javil en kandidat in
sicer dosedanji ravnatelj mag. Vincenc Frece iz Gorice pri Slivnici. Svet zavoda je v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica
zaprosil za izdajo mnenja o kandidatu za ravnatelja šole. Isti zakon določa, da ravnatelja
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih,
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere
ima šola sedež.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji seji seznanila s pisno
prijavo kandidata, ki se je seji tudi osebno predstavil s svojo prijavo in programom vodenja
zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Blanca, mag. Vincencu Frecetu,
stanujočemu na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatu za ravnatelja.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Vincencu Frecetu,
stanujočemu na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici, za ravnatelja Osnovne
šole Blanca.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole
Boštanj
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Na razpis sta se javila dva
kandidata, ki izpolnjujeta pogoje in sicer dosedanja ravnateljica Vesna Vidic Jeraj iz Sevnice
ter dr. Tadej Braček iz Ljubljane, ki je naknadno podal izjavo, da odstopa od kandidature za
ravnatelja Osnovne šole Boštanj. Svet zavoda je v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o
kandidatki za ravnateljico šole. Isti zakon določa, da ravnatelja imenuje svet šole, ki si mora
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji seji seznanila s pisno
prijavo kandidatko, ki se je seji tudi osebno predstavila s svojo prijavo in programom vodenja
zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Boštanj, Vesni Vidic Jeraj,
stanujoči na naslovu Pot na Zajčjo goro 78, pošta Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatki za ravnateljico.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj, stanujoči na
naslovu Pot na Zajčjo goro 78, pošta Sevnica, za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidati za ravnateljico Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž
Uvodno obrazložitev je podal Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Na razpis se javila ena kandidatka
in sicer dosedanja ravnateljica Marija Brce iz Loga pri Boštanju. Svet zavoda je v skladu z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dopisom Občino Sevnica
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zaprosil za izdajo mnenja o kandidatki za ravnateljico šole. Isti zakon določa, da ravnatelja
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih,
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere
ima šola sedež.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji seji seznanila s pisno
prijavo kandidatke, ki se je seji tudi osebno predstavila s svojo prijavo in programom vodenja
zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Mariji Brce,
stanujoči na naslovu Log 103, pošta Boštanj.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga izdajo pozitivnega mnenja o kandidatki za ravnateljico.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje o kandidatki Mariji Brce, stanujoči na naslovu
Log 103, pošta Boštanj, za ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanovitelja (Vlade RS) kot
predstavnice lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško – Sevnica je Republika
Slovenija, ustanoviteljske pravice za njo uresničuje Vlada Republike Slovenije. Šolski center
je bil s sklepom ustanovljen leta 2008 in je pravni naslednik Srednje šola Krško in Srednje
tekstilna šola Sevnica.
Svet zavoda ima 13 članov, in sicer 3 predstavnike ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3
predstavnike staršev in 2 predstavnika dijakov.
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da če je ustanovitelj šole
država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne
skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako
sporazumejo.
Tako je v ustanovitvenem sklepu Vlade Republike Slovenije zapisano, da pri imenovanju
predstavnikov ustanovitelja, Vlada Republike Slovenije imenuje enega predstavnika, po enega
pa imenujeta Občina Krško in Občina Sevnica.
Sedanji sestavi sveta zavoda, v kateri je bil predstavnik Občine Sevnica dr. Andrej Lisec iz
Boštanja, se izteka mandat. Zato je Svet zavoda Šolski center Krško-Sevnica Občino Sevnica
pozval, da imenuje svojega predstavnika lokalne skupnosti za naslednje mandatno obdobje.
Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispel predlog Območne
obrtno-podjetniške zbornica Sevnica za imenovanje Helene Zidarič Kožar iz Loke pri Zidanem
Mostu v svet zavoda.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za
predstavnico ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnico lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško - Sevnica imenuje Heleno
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Zidarič Kožar, stanujočo na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 56, pošta Loka pri Zidanem
Mostu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju predlagane kandidatke.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnico ustanovitelja (Vlade RS) kot
predstavnico lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Šolski center Krško - Sevnica imenoval Heleno Zidarič Kožar,
stanujočo na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 56, pošta Loka pri Zidanem Mostu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Roman Strlekar:
Gre za parcele, ki so nastave v okviru odmer in parcelacij javnih poti, s katerimi je predvidena
metoda razpolaganja z neposredno menjalno pogodbo. Za razpolaganje s predmetnimi
parcelami pa je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1285/3, k.o. 1371 Metni Vrh,
- parc. št. 1018/12, k.o. 1368 Poklek,
- parc. št. 1689/8 in 1689/10, obe k.o. 1367 Zabukovje,
- parc. št. 1956/4, 1956/6, 1956/7, 1956/8, 1956/11, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Pri odgovoru o sofinanciranju zavarovanja posevkov, sadovnjakov in trte kmetov, je svetnik
dodal, da naj občina takoj prične s pogajanji za cene z zavarovalnicami.
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Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobude, z dano pripombo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega sveta, s
pripombo:
Franc Pipan:
Pri odgovoru o sofinanciranju zavarovanja posevkov, sadovnjakov in trte kmetov, je
dodal, da naj občina takoj prične s pogajanji za cene z zavarovalnicami.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. Po zgledu praks iz Francije in glede na uspeh postavljene fontane s pivom v Žalcu,
predlaga postavitev fontane s cvičkom v Sevnici, z namenom pospeševanja turizma v
občini. V ta namen predlaga tudi formiranje delovnega odbora, ki naj ga sestavlja jo:
župan ter predstavnika Kmečke zadruge Sevnica ter Društva vinogradnikov.
2. Glede na to, da so se v preteklosti že opravljale raziskave vrelca termalne vode v
zaselku Kumarivec, predlaga, da naj Občina Sevnica obnovi te raziskave in preuči
možnost aktiviranja tega vrelca.
3. Elektro podjetja za nekatere večje daljnovode, ki potekajo po zasebnih zemljiščih,
nimajo urejene služnostne pravice. Predlaga, da naj Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije zbere informacije o teh lastnikih zemljišč ter ureditev stanja.
Gregor Korene:
1. Predlaga preučitev možnosti sofinanciranja vgradnje toplotnih črpalk za mlade
investitorje, v smislu povečanja boljše izrabe energije toplote okolja.
2. Poda pobudo, da naj Občina Sevnica opozori Direkcijo RS za infrastrukturo na slabo
vzdrževano državno cesto od Šmarčne do Radeč.
**Ob 18.42 odide Tanja Novšak in se ne vrne več (prisotnih 23 svetnikov).
Tomaž Lisec:
1. Predlaga drugačno ureditev parkiranja na območju modre cone pred kmečko tržnico v
Sevnico za ponudnike izdelkov na tržnici.
2. Zanima ga stanje občinskih neprofitnih stanovanj, zato želi poročilo o teh stanovanjih:
o njihovem številu, stanju, opremljenosti in načinu opremljanja.
Hermina Šantej:
1. Zanima jo stanje projektov v krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu (čistilna
naprava, povezovalna pot Breg – Šentjur, vodovod, podrtje hiše na Bregu).
2. Predlaga postavitev kontejnerjev za mešane odpadke in plastiko pri mostu pri HE
Vrhovo, ker se pričenja sezona ribolova, kar pomeni povečanje nekontroliranega
odlaganja odpadkov.
Frančiška Zemljak:
Vpraša, zakaj se pešpot ob železniški progi od Gornjega Brezovega konča na glavni cesti proti
Vranju, se je le-ta zelo prometna.
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Vanja Žulič:
1. Zanima jo, kdaj se bo pričelo vzdrževanje cest, predvsem v Lončarjevem Dolu, kjer
predlaga tudi postavitev novega ogledala.
2. Predlaga sanacijo vozišča preko cestno-železniškega prehoda na Gobavcih, ker je
vožnje preko njega precej zibajoča.
3. Vpraša, kdaj bo možna pridobitev gradbenih dovoljenj za lastnike parcel na Dolnjem
Brezovem.
Janez Kukec:
Zanima ga, kaj predvideva strategija Ministrstva za okolje in prostor glede ukinitev greznic in
terminski plan vzpostavitve drugih možnih načinov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda.
Janez Šerjak:
Zanima ga, kdaj se pričakuje sprejem sprememb občinskega prostorskega načrta Občine
Sevnica.
Ad 19
Razno
Župan:
- podal je informacijo, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma 24. maja 2017,
- povabil je na obeležitev praznika Krajevne skupnosti Sevnica, ki bo 5. maja 2017, ob
18. uri v Kulturni dvorani Sevnica,
- zaželel je prijetne prvomajske praznike.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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