OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0005/2017
Datum: 5.6.2017

ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 24.5.2017, 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, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška
Zemljak, Vanja Žulič.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka za občinski svet
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
Poročevalka:
Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo Sevnica, k 3. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Branka Dernovšek in snemalec – televizija Vaš kanal, Katarina Prelesnik in snemalec – Ansat
TV, Smilja Radi – Posavski obzornik.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 23. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
Lidija Udovč: Ob začetku seje je bilo prisotnih 20 članov sveta, tako da je občinski svet
sklepčen.
Župan: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
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Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 5. točka dnevnega reda – Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto
2017. Na dnevni red se uvrsti dodatna, nova 6. točka dnevnega reda – Seznanitev z razpisom
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo projekta Atletska steza s tribunami
na območju stadiona Sevnica, za katero je bilo gradivo posredovano svetnikom po elektronski
pošti 23.5.2017, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Na klop je bilo dano dodatno gradivo k
5. točki dnevnega reda ter gradivo za obravnavo omenjene dodatne, nove 6. točke dnevnega
reda.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 5. točka dnevnega reda – Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za
leto 2017. Na dnevni red se uvrsti dodatna, nova 6. točka dnevnega reda – Seznanitev z
razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo projekta Atletska
steza s tribunami na območju stadiona Sevnica, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 23. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta z dne 26. 4.
2017
3. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v
Občini Sevnica
5. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 – skrajšani
postopek
6. Seznanitev z razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo
projekta Atletska steza s tribunami na območju stadiona Sevnica
7. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Posavski muzej
Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014
8. Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
9. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
12. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 22. redne seje občinskega sveta
z dne 26.4.2017
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
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Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 22. redne seje občinskega sveta z dne 26.4.2017.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 20).
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 odlok in sklep sta bila posredovana 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 22. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 22. redne seje občinskega sveta z dne
26.4.2017.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 20).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene Pomoč družini na domu
Uvodno obrazložitev so podali Mojca Sešlar, Danica Božič, direktorica Centra za socialno delo
Sevnica in župan:
Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu ena izmed socialno varstvenih
storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične
bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in
opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem
varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
**Pride Janez Šerjak (prisotnih 21 svetnikov).
Postopek izračuna cene storitve pomoč družini na domu je opredeljen v Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, ki določa, da se: stroški storitve
najprej zmanjšajo za oprostitev, ki jo je občina dolžna v skladu z Uredbo o merilih za določanje
oprostitev socialno varstvenih storitev plačati v celoti, preostanek stroškov se nato zmanjša za
subvencijo, ki jo je dolžna zagotoviti občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu v višini
najmanj 50 %, preostanek stroškov se deli s številom efektivnih ur vseh neposrednih izvajalk
oskrbe na domu ter tako dobimo ceno storitve na uro.
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev je Center
za socialno delo Sevnica pripravil tri predloge višine subvencije občine (50 %, 70 % in 68,75
%), poleg tega pa tudi posebno ceno za nedeljo in posebno ceno za dela prost dan in državni
praznik. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev namreč določa,
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da se cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času lahko poveča največ za 40 %,
cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne pa največ za 50 %, in
sicer glede na dejansko povečanje stroškov dela.
Center za socialno delo Sevnica je pripravil predlog, po katerem se cena ure storitve,
opravljene v nedeljo, poveča za 30 %, cena ure opravljene na dan državnega praznika in dela
prostega dne pa se poveča za 40 %.
**Pride Hermina Šantej (prisotnih 22 svetnikov).
Ker ob obravnavi točke dnevnega reda, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Rado
Kostrevc, še ni bil prisoten na seji, je župan povedal, da je o predmetni zadevi odbor razpravljal
na svoji seji ter sprejel naslednje stališče:
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve znaša 17,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 70 % cene storitve;
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve za nedeljsko delo znaša 20,83 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 68,10 %
cene storitve;
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve za delo na dan državnega praznika in dela prostega dne znaša 21,54 EUR za
opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro,
subvencija Občine Sevnica pa 66,90 % cene storitve.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Frančiška Zemljak in Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Razpravljavca sta si bila enotna, da je dosedanja naravnanost občine glede finančne
soudeležbe uporabnikov storitve primerna in da naj bo takšen trend tudi v prihodnje, seveda
dokler je to sprejemljivo za sam proračun občine.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o soglasju k ceni storitve in njenemu subvencioniranju.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu.
Cena celotne storitve znaša 17,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve
za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 12,44
EUR oziroma 70 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 20,83 EUR za opravljeno uro storitve, od tega
cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine
Sevnica pa 14,59 EUR oziroma 68,10 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 21,54
EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na
efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 14,82 EUR oziroma 66,90 % cene storitve.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje
in prostor:
V letu 2014 je bil izdelan nov program opremljanja stavbnih zemljišč in sprejet nov Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica. Ker zakon o prostorskem
načrtovanju v delu komunalnega prispevka ne pozna posebnih olajšav za mlade družine, je
Občina Sevnica to uredila s posebnim občinskim pravilnikom, ki je bil prav tako potrjen v letu
2014.
**Pride Rado Kostevc (prisotnih 23 svetnikov).
**Pride Božidar Groboljšek (prisotnih 24 svetnikov).
V Pravilniku o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica je navedeno, da se subvencionira 50 %
plačanega komunalnega prispevka tistemu investitorju, ki je član mlade družine. Za mlado
družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35
let, ne glede na starost otrok. V postopkih za izdajo gradbenih dovoljenj je še vedno
sorazmerno veliko stanovanjskih objektov. Število mlajših investitorjev pa se je nekoliko
zmanjšalo. Posledično je v pravilnika opredeljen pojem mlade družine, kot je že bila določena
v prej veljavnem Odloku o komunalnem prispevku v Občini Sevnica iz leta 2008, in sicer, da
se za mlado družino šteje življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki
oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o
komunalnem prispevku. Ta status mlade družine je bil povzet po veljavni stanovanjski
zakonodaji, ki je za investitorje iz nacionalne varčevalne stanovanjske sheme za reševanje
stanovanjskih problemov določila status mlade družine ob pogoju starosti otrok, ki morajo biti
še predšolski.
V predlogu sprememb pravilnika je spremenjena tudi določba, da »je član mlade družine« v
novo - »ima mlado družino«, kar je glede na status investitorja primernejše. Dodana je tudi
razlaga pojma gradnja objekta po gradbeni zakonodaji, da je gradnja individualne
stanovanjske hiše po tem pravilniku »izvedba gradbenih in drugih del in pomeni gradnja
novega objekta ali rekonstrukcija, dozidava in nadzidava obstoječega, ter nadomestna gradnja
z odstranitvijo objekta.«
**Pride Danica Kramžar (prisotnih 25 svetnikov).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Alenka Mirt, Franc Pipan, Gregor Korene, Rado
Kostrevc in Ivan Orešnik.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so razpravljali o pomenu besedne zveze mlada družina, pojasnjena jim je bila
pravna definicija termina. V zaključku razprave so se strinjali, da se v pravilnik zapiše, da je
mlada družina tista, ki ima vsaj enega otroka, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35
let, ne glede na starost otrok ter da gre v primeru mlade družine za življenjsko skupnost enega
ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni
šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku. Nadalje je bilo podano
razmišljanje o korelaciji mladega investitorja in mlade družine. Pojasnjeno je bilo, da sta to dva
različna pojma, z različnima definicijama. Razprava se je zaključila s predlogom, da naj občina
v doglednem času pripravi še pravilnik o mladih investitorjih, v smislu navezave na obravnavani
predlog pravilnika.
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Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se za Pravilnik o subvencioniranju komunalnega
prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
kot mlada družina šteje:
- družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let,
ne glede na starost otrok, in
- življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma
posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o
komunalnem prispevku.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet
Ad 5
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn ter
predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica - Ivan Orešnik, predsednik
Odbora za finance in proračun; Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in
kmetijstvo; Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnost:
Rebalans A letošnjega proračuna Občine Sevnica, ki je bil napovedan že ob sprejemu
zaključnega računa proračuna za leto 2016, se v primerjavi s sprejetim zmanjša za 477.010,14
EUR. Razlog za pretežni del uskladitve v rebalansu A je letošnje občutno zmanjšanje
namenskih sredstev iz državnega proračuna za novo osnovno šolo v Tržišču, ki je bila
dokončana in predana v namen v lanskem letu. Skladno z dinamiko del, ki so tekla tri leta in
ob aktivnem vključevanju sofinancerja s strani države, so predstavniki Ministrstva za
izobraževanje znanost in šport uvideli smiselnost naložbe in jo konec lanskega leta podprli z
bistveno višjim oziroma predčasnim finančnim vložkom od predvidenega. Skladno s prvotno
pogodbo naj bi ministrstvo v letu 2016 sofinanciralo 604.664,00 EUR, vendar je bil naknadno
podpisan aneks in občina je prejela skupno 1.179.245,00 EUR. Investicija je bila v finančnem
in časovnem okviru izvedena skladno s planom, zato so sredstva ostala v presežku 2016 in se
uvrščajo v proračun 2017 s tem rebalansom. Z izplačilom navedenih namenskih sredstev v
letu 2016, se je bistveno zmanjšalo izplačilo za leto 2017, v letu 2018 pa izplačila ne bo. Po
prej dogovorjeni dinamiki naj bi v letu 2017 prejeli 532.062,00 EUR, v letu 2018 pa 132.216,00
EUR. V rebalansu A 2017 je v letošnjem letu predvideno zadnje izplačilo ministrstva v višini
28.909,00 EUR, ki je bil občini nakazan že v mesecu marcu. Iz že sprejetega zaključnega
računa proračuna občine za leto 2016, izhaja, da so stanja sredstev na računih Občine Sevnica
ter krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016 v skupni višini 820.703,08 EUR (790.583,00 EUR
Občina Sevnica ter 30.120,08 EUR vse krajevne skupnosti skupaj). Ugotovljena stanja se z
rebalansom A uvrščajo v finančne načrte krajevnih skupnosti ter v proračun občine.
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Na klop je bilo svetnikom dano tudi gradivo kot amandma k predlogu odloka o obravnavanem
rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 in sledečega razloga:
Krajevna skupnost Sevnica namerava participirati del sredstev iz svojega finančnega načrta v
letu 2017 k celoviti prenovi ploščadi in spomenika NOB ob Kvedrovi cesti v Sevnici. V
občinskem proračunu je sicer investicija načrtovana, vendar želi krajevna skupnosti
samostojno izvesti obnovo spomenika NOB. Namero so po sprejetju proračuna podprli tudi
člani sveta krajevne skupnosti. Za obnovo spomenika bo s tem amandmajem k predlaganemu
rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017, v finančnem načrtu Krajevne skupnosti
Sevnica zagotovljen vir za projektno dokumentacijo, izvedbo in nadzor. Vir se bo zagotovil z
zmanjšanjem sredstev tekočega vzdrževanja krajevnih cest v znesku 30.000 EUR, kjer je
trenutno planiranih 74.046 EUR in ni potrebe po tako visokih sredstvih v letu 2017. Amandma
je uravnotežen.
Predlog odloka o rebalansu A proračuna občine so na svojih sejah obravnavala tudi delovna
telesa občinskega sveta. Njihova stališča so enotna - da predlagajo sprejem odloka po
skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je predstavil informacijo, da naj bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kril
stroške cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu in sicer za triletne otroke in ljudi med 45.
in 50. letom. Predlagal je, da bi občina v okviru proračunskih sredstev za zdravstveno varstvo
sofinancirala tovrstno cepljenje za občane stare nad 50 let. Župan mu je odgovoril, da če bi
bila to razprava o predlogu proračuna, bi njegov predlog vzel kot pobudo za umestitev v
proračun, lahko pa svetnik poda pobudo pri oblikovanju proračuna za leto 2018.
Župan: Predlaga sprejem sklepov o sprejemu odloka o rebalansu in o sprejemu amandmaja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračunu Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2017, ki glasi:
V finančnem načrtu 5005 KS Sevnica se zmanjšajo sredstva na PP 13050 Upravljanje in
tekoče vzdrževanje občinskih cest KS Sevnica / konto 402503 tekoče vzdrževanje
drugih objektov v višini 30.000 EUR in se prenesejo na novo proračunsko postavko in
projekt v sledečem razrezu:
- 1.000 EUR na PP 18051 Sredstva za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine KS
Sevnica / konto 420804 načrti in druga projektna dokumentacija / OB110-17-0011
UREDITEV SPOMENIKA NOB,
- 2.000 EUR na PP 18051 Sredstva za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine KS
Sevnica / konto 420801 investicijski nadzor / OB110-17-0011 UREDITEV
SPOMENIKA NOB,
- 27.000 EUR na PP 18051 Sredstva za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine
KS Sevnica / konto 420402 rekonstrukcije in adaptacije za projekt / OB110-170011 UREDITEV SPOMENIKA NOB.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Seznanitev z razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo
projekta Atletska steza s tribunami na območju stadiona Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala župan in Mojca Sešlar:
V skladu s potrebami športa je v Sevnici načrtovana izgradnja atletskega stadiona z velikim
nogometnim igriščem. Občina Sevnica je za zagotovitev možnosti prostorskega načrtovanja
in umeščanja v letih od 2007 do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima
objektoma, za kar je bilo namenjenih 510.000 EUR. Pristopila je tudi k izdelavi občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) umestitve stadiona in spremljajočih
objektov ob športnem domu in bazenu, katerega je občinski svet v letu 2014 tudi potrdil. OPPN
obravnava širše območje obstoječega športno rekreativnega centra v mestu Sevnica, v sklopu
katerega so že zgrajeni: kopališče, športna dvorana, skate park, zunanja športna igrišča, igrišči
za tenis ter spremljajoči infrastrukturni objekti. V območju OPPN se nahajajo objekti, ki se že
uporabljajo za dejavnost športa in rekreacije ter se načeloma ohranjajo v obsegu in dejavnosti.
Zaradi postopnega razvoja območja za športno-rekreacijske dejavnosti je z Odlokom o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
omogočena faznost oziroma etapnost gradnje, ki je vezana na razpoložljiva sredstva ter na
občinski program investiranja v športno in drugo infrastrukturo. Faznost v samem prostorskem
dokumentu ni opredeljena do te mere, da bi lahko ključno vplivala oziroma ovirala dejansko
izvedbo projekta.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je 12.5.2017 objavilo
Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in
sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Predmet javnega
razpisa je med drugim tudi izgradnja nepokritih športnih objektov – 2. sklop razpisa. Okvirna
višina sredstev za sofinanciranje projektov sklopa 2 za leto 2018 znaša 2,240.000 EUR. MIZŠ
bo sofinanciralo izbrane projekte v višini 448.000 EUR, kar predstavlja del celotne prenove,
katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 1,5 mio EUR brez DDV. Sofinancirali se
bodo stroški gradnje in posodobitve športnih objektov, ki bodo nastali pri gradnji od 1.1.2018
do 20.11.2018. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 31.12.2018, pri čemer se za
zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.
Rok za vložitev vlog je 5.6.2017, obveščanje o izboru pa 7.7.2017.
Občina Sevnica je z letošnjim letom pričela z intenzivnim izvajanjem projekta, najprej je
pristopila k pridobitvi projektne dokumentacije za stabilizacijo pobočja v območju predvidenega
atletskega stadiona z nogometnim igriščem. Projekt zajema naslednje ukrepe: odvodnjavanje,
arhitektonsko oblikovanje, ureditev brežin in okolice, komunalne vode in tehnologijo gradnje.
V prvi fazi se načrtuje izgradnja atletske steze s 400-metrsko ovalno progo z osmimi stezami
za hitre teke na razdalji 200 in 400 metrov ter za teke na srednje in dolge proge ter 150 metrov
dolgo progo z 8 stezami za sprinterske teke na razdaljah 60, 80, 100 in 110 metrov ter vsemi
ostalimi tekmovališči za mete in skoke - stadion z dimenzijami za izvedbo tekmovanj najvišjega
ranga. Prav tako se načrtuje izvedba nogometnega travnatega igrišča v sklopu atletskega
stadiona v predpisanih dimenzijah. Na vzhodnem pobočju se načrtuje ureditev travnatih tribun
v terasah.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Tomaž Lisec, župan, Božidar Groboljšek in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Svetnik je izrazil mnenje, da je znesek razpisa (2,2 mio EUR) zelo nizek.
**Ob 16.45 odide svetnik Tomaž Lisec in se ne vrne več (prisotnih 24 svetnikov).
Razprava je potekala tudi o pogojih razpisa – o višino lastne udeležbe (cca 1 mio EUR) pri
investicijah po tem razpisu ter o tem, da je razpisni rok zelo kratek.
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Župan: Predlaga sprejem treh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s stanjem projekta Atletski stadion Sevnica ter z razpisom
za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje in sofinanciranje investicij v
prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, dne 12.5.2017.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2017-2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet je pooblastil župana Občine Sevnica za podpis investicijske
dokumentacije za projekt Atletska steza s tribunami v skladu z dopolnjenim Načrtom
razvojnih programov 2017-2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
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.
Predmetno zadevo je Občinski svet Občine Sevnica obravnaval na seji v mesecu marcu 2017,
na kateri je svet sprejel sklep, da se odločanje o zadevi preloži na eno izmed prihodnjih sej
občinskega sveta ter da se Občino Brežice pozove, 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
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Občinskega sveta Občine Brežice). Pojasnilo je bilo posredovano Občini Sevnica in je del
gradiva obravnavane točke.
Župan: Odpre razprave.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je izrazil nestrinjanje s pojasnilom Občine Brežice ter menil, da pot ni prava, zato
pozove k ne glasovanju o zadevi. Župan je odgovoril, da gre za strokovno – pravno dilemo, ki
pa Občini Sevnica ne povzroča težav in stroškov.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o ne izbiri kandidata.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o ne izbiri kandidata za direktorja Javnega zavoda
Posavski muzej Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014.
Izid glasovanja: 21 za 2 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog sklepa o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:
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 ter na 20. redni seji
dne 15.2.2017, še njegovo dopolnitev številka 1.
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.
Predvidena je tudi prodaja še enega stanovanja na naslovu Tržišče 43.
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.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi števila 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o dopolnitvi številka 2 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 9
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podala Alenka Mirt:
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 je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1492/7, 1490/11, 1490/12 in 1490/16, vse k.o. 1366 Ledina,
- parc. št. 1010/1, k.o. 1381 Boštanj,
- parc. št. 1617/2, 1617/3, 1617/5 in 1627/2, vse k.o. 1373 Žigrski Vrh,
- parc. št. 1332/5, k.o. 1361 Podgorje,
- parc. št. 1462/4, k.o. 1362 Okroglice in
- parc. št. 1165/10, k.o. 1383 Cerovec,
ter odobril predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja 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.
Ad 11
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan:
1. V zaselku Marof stoji močno poškodovan kozolec toplar. Ker so tovrstni objekti del
kulturne dediščine, predlaga, da JZ KŠTM Sevnica preveri lastništvo objekta ter
poskuša doseči njegovo ohranitev.
2. V občini je precej hudourniških grap, za katere pristojne službe za gospodarjenje z
vodami ne skrbijo. Ob neurjih na teh mestih nastajajo nanosi peska in zemlje, ki na
cestiščih ovirajo promet. Predlaga njihov pregled in vzdrževanje s strani krajevnih
skupnosti.
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3. Predlaga, da Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo Občinskega sveta Občine Sevnica
skupaj z Združenjem obrtnikov in podjetnikov opravi razpravo glede možnosti
vzpostavitve občinskega sklada za pospeševanje podjetništva.
Tanja Novšak:
1. Predlaga, da Občina Sevnica pripravi seznam podeljenih in vrnjenih koncesij v
zdravstvu, v zadnjih desetih letih.
2. Ker prihaja toplejše obdobje leta, se ponovno pojavlja neprijeten vonj iz Drožanjskega
potoka. Zanima jo, ali obstaja kakšna rešitev tega problema.
Frančiška Zemljak:
1. S strani pristojnih služb predlaga odstranitev naplavin na levem bregu reke Save v
bližini mostu.
2. Predlaga primerno okoljsko ureditev rondoja pri Lidlu.
Rado Kostrevc:
V nekaterih večstanovanjskih objektih so občinska stanovanja, ki so v slabšem stanju, objekti
so napol prazni. Vpraša ali obstaja možnost preselitve teh stanovalcev v druga stanovanja in
primerna ureditev tovrstnih stavb. Zanima ga, ali obstaja strategija obnove stanovanj,
predvsem na območju krajevne skupnosti Krmelj.
Gregor Korene:
1. V imenu svetnika Tomaža Lisca sprašuje po številu in znesku subvencij komunalnega
prispevka po Pravilniku o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica v letih 2014, 2015 in 2016.
2. Zanima ga trenutno stanje projekta obvoznice Blanca.
3. Po njegovih informacijah so kapacitete vrtca na Blanci zasedene. Zato sprašuje,
kakšne so možnosti za odprtje novega oddelka v tem vrtcu.
Dane Hribar:
1. Zanima ga terminski plan odmere ceste Extraform – mirenski most v Dolenjem
Boštanju po obnovi.
2. Zahvali se za realizacijo izpostavljenega problema v njegovem svetniškem vprašanju,
vezanem na ureditev odvodnjavanja v Dolenjem Boštanju.
Ad 12
Razno
Župan:
- pove, da bo naslednja seja predvidoma v sredo, 21. junija 2017,
- povabi na naslednje dogodke:
- 25. maja bo ob 19. uri obeležila svoj praznik Krajevna skupnost Tržišče,
- 8. junija bo potekal Festival modre frankinje v grajskem parku gradu Sevnica in
sicer od 15. ure dalje,
- 10. junija, od 10. do 13. ure bo v okviru projekta »EU projekt, moj projekt«, potekal
dan odprtih vrat grajskega parka in Gradu Sevnica,
- 16. junija bo ob 18. uri svoj praznik obeležila Krajevna skupnost Blanca.
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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