OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0008/2018
Datum: 17.12.2018

ZAPISNIK
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 5.12.2018, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec,
Brigita Karlovšek, Vincenc Knez, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec,
Marjan Ločičnik, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Srečko Ocvirk, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc
Pipan, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupan, Stanislava Žičkar.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodita: Franc Pipan, najstarejši član občinskega sveta in Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
- Aleš Stegenšek, programer aplikacij
Prisotni poročevalec
- Anton Grilc, predsednik občinske volilne komisije
Zainteresirana javnost:
Darja Pompe
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek in snemalec - Televizija Novo mesto Vaš
kanal, Martin Luzar – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 1. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 24 članov sveta. Ugotovil je, da je občinski svet
sklepčen.
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Župan je za zaključek svojega županskega mandata 2014 – 2018 nagovoril prisotne ter podal
pregled dela za iztekajoči se mandat občinskega sveta ter se svetnikom zahvalil za odgovorno
in v razvoj usmerjeno delo.
Župan: pozval je predsednika občinske volilne komisije, da poda podatek o najstarejšem članu
novega občinskega sveta, ki bo v skladu z zakonom vodil prvo sejo.
Anton Grilc, predsednik občinske volilne komisije: Zakon o lokalni samoupravi določa, da prvo
sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta. Po podatkih občinske volilne
komisije je najstarejši član občinskega sveta Franc Pipan.
Mesto predsedujočega seje prevzame Franc Pipan.
DNEVNI RED SEJE, KI SE NANAŠA NA KONSTITUIRANJE SEJE:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročila občinske volitve komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in
volitev članov svetov krajevnih skupnosti
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
8. Nagovor novo izvoljenega župana Občine Sevnica
Ad 2
Poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in
volitev članov svetov krajevnih skupnosti
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Anton Grilc, predsednik občinske volilne
komisije.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročili.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročili občinske volilne komisije o izidu volitev v
občinski svet, volitev župana in volitev članov svetov krajevnih skupnosti.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
Uvodno obrazložitev je podal Franc Pipan, predsedujoči seje:
Mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta in
župana ter poroča o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru
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4. in 5. točke dnevnega reda. S tem dejanjem se vloga te komisije izčrpa. Poslovnik določa tri
člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član sveta. Pozove člane občinskega sveta, da
podajo predloge.
Predlog je podal Srečko Ocvirk: za člane mandatne komisije je predlagal: Vincenca Kneza,
Mirana Grubenška in Roka Petančiča.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlog da na glasovanje.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo
predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana v
naslednji sestavi: Vincenc Knez, Miran Grubenšek in Rok Petančič.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Franc Pipan, predsedujoči: Pred obravnavo naslednjih dveh točk dnevnega reda naj mandatno
komisija na podlagi poročil občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pripravi predlog
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. V ta namen je določil 15
minutni odmor.
-------------------------------------------------Začetek odmora ob 15.40 uri------------------------------------------------------------------------------Seja se je nadaljevala ob 15.52 uri----------------------------------

Ad 4
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Poročilo mandatne komisije je podal Miran Grubenšek, poročevalec komisije:
Na lokalnih volitvah 18.11.2018 je bilo v 4. volilnih enotah izvoljenih 25 članov občinskega
sveta, kolikor se jih voli. V vseh volilnih enotah skupaj je bilo neposredno dodeljenih 13
mandatov, 12 mandatov je bilo dodeljenih na podlagi seštevkov glasov, oddanih za
istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah. Zastopanost političnih strank v občinskem svetu
je naslednja: Slovenska ljudska stranka ima 8 članov, Slovenska demokratska stranka ima 8
članov, Lista Marjana Šarca ima 3 člane, Demokratična stranka upokojencev Slovenije ima 2
člana, Socialni demokrati imajo 2 člana, Neodvisna lista za občino Sevnica ima 1 člana ter
Nova Slovenija – krščanski demokrati 1 člana.
Komisija je pregledala potrdila o izvolitvi vseh 25 članov sveta, kolikor se jih voli. Pritožb
kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev članov občinskega
sveta ni bilo.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi mandatov vseh 25 članov
občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah 18.11.2018.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi mandatov vseh 25 svetnikov.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil mandate vseh 25 članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na
volitvah dne 18. novembra 2018.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Poročilo mandatne komisije je podal Miran Grubenšek, poročevalec komisije:
Na volitvah za župana Občine Sevnica dne 18.11.2018 je kandidiral kandidat Srečko Ocvirk.
Za župana Občine Sevnica je bil s 100 % oziroma 5.038 glasovi izvoljen Srečko Ocvirk.
Komisija predlaga občinskemu svetu sprejem ugotovitvenega sklepa, da je bil za župana
Občine Sevnica na volitvah izvoljen Srečko Ocvirk.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem predlaganega ugotovitvenega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Sevnica na
volitvah dne 18. novembra 2018 izvoljen Srečko Ocvirk.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Uvodno obrazložitev je podal Franc Pipan, predsedujoči:
Komisija se imenuje izmed članov občinskega sveta in je sedem članska. Člane občinskega
sveta pozove k predlaganju kandidatov.
Predlog je podal Srečko Ocvirk: Za člane komisije predlaga Božidarja Groboljška, Janeza
Kukca, Tomaža Lisca, Tanjo Novšak, Gorazda Zupanca, Franca Pipana ter Stanislavo Žičkar.
Za predsednika komisije predlaga Božidarja Groboljška.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razprave.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Poda predlog, da se o predlogu glasuje javno ter da predlog na
glasovanje.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se o imenovanju komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja glasuje javno.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
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Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju komisije.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
naslednji sestavi: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak,
Gorazd Zupanc, Franc Pipan ter Stanislava Žičkar. Občinski svet je za predsednika
komisije imenoval Božidarja Groboljška.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
Uvodno obrazložitev sta podala Franc Pipan, predsedujoči ter Srečko Ocvirk:
V skladu z zakonodajo funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato je
Srečko Ocvirk podal izjavo, s katero se odpoveduje mandatu člana občinskega sveta, zaradi
sprejema funkcije župana Občine Sevnica. Njegov mandat bo prešel na naslednjega
kandidata oziroma kandidatko z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke, v 1. volilni enoti.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata
članu občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije s funkcijo župana.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu
občinskega sveta Srečku Ocvirku zaradi nezdružljivosti s funkcijo župana.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Nagovor novo izvoljenega župana
Srečko Ocvirk, župan:
Zahvalil se je občankam in občanom za izkazano zaupanje, da tudi v prihodnjem mandatu vodi
občino. Čestital je novoizvoljenim članom in članicam občinskega sveta. Izrazil je prepričanje,
da bo skupno delo in sodelovanje v dobrobit celotne občine, ki bo, vključno z usklajevanjem
različnih mnenj in pogledov, prineslo dobre, uravnotežene in izvedljive odločitve.
Ad 9
Potrditev dnevnega reda seje
Župan: Povedal je, da je občinski svet zaključil z dnevnim redom konstitutivne seje, o katerem
občinski svet ne razpravlja in ne odloča.
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Predlagal je dnevni red seje, od 9. do 14. točke dnevnega reda, kot je naveden v vabilu.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.
SKLEP:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 1. redne seje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
9. Potrditev dnevnega reda seje
10. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar –
marec 2019
11. Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2019
12. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj
in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za
leto 2019
13. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2019
14. Razno
Ad 10
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica
v obdobju januar-marec 2019
Uvodno obrazložitev sta podala župan in mag. Vlasta Marn:
Proračunski načeli enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna zahtevata, da je
proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu, in da je sprejet pred začetkom leta, na
katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občine začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. To obdobje, ki lahko traja največ tri mesece,
je obdobje začasnega financiranja. Pravice porabe se definirajo s sklepom, ki ga sprejme
župan, njegova vsebina pa je zakonsko definirana. Začasno financiranje ureja Zakona o javnih
financah. Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega
financiranja je odlok, s katerim je občina sprejela proračun za preteklo leto. To pomeni, da je
podlaga za določitev obsega začasnega financiranja Občine Sevnica realiziran obseg
odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju 1.1.2018 – 31.3.2018. Oddelek za finance
je skladno s tem pripravil finančne načrte neposrednih uporabnikov, v katerih so opredeljene
kvote za proračunske vrstice, ki so se izvrševale že v prvih treh mesecih leta 2018, za
investicije v teku ter za dvoletne pogodbe. V obdobju začasnega financiranja neposredni
uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki jih niso že izvajali v preteklem
letu, ker za to obdobje občinski svet še ni potrdil obsega in namenov sredstev v proračunu. Po
sprejemu proračuna za leto 2019, bo realizacija v času izvrševanja sklepa o začasnem
financiranju pripisana realizaciji preostalega obdobja v 2019 in bo predmet obravnave pri
zaključnem računu za leto 2019. Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. O svoji odločitvi mora župan obvestiti občinski svet in nadzorni odbor. Sklep mora
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župan sprejeti pred obdobjem na katerega se nanaša in ga je potrebno objaviti v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem seznanitvenega sklepa o začasnem financiranju občine.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v
obdobju januar-marec 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in župan:
Na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, se na
območju Občine Sevnica plačuje za uporabo stavbnega zemljišča nadomestilo. Po določbah
tega odloka je vrednost točke za obračun nadomestila za leto 2018 znašala 0,00087 EUR.
Odlok nadalje določa, da se vrednost točke vsako leto uskladi s stopnjo inflacije, katero
sprejme župan s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS. O vrednosti točke se seznani
občinski svet. Stopnja inflacije v obdobju od začetka novembra 2017 do konca oktobra 2018
znaša 2,2 %.
Zato se občinski svet seznanja s sklepom, katerega je župan sprejel dne 26.11 2018, s katerim
je določena vrednost točke za leto 2019, v višini 0,00089 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predloženim sklepom.
Franc Pipan: Pove, da bo glasoval proti temu sklepu in vsem sklepom v mandatu 2018-2022,
ki bodo pomenili povečane finančne obremenitve občanov, ker se je temu zavezal svojim
volivcem v predvolilnem času lokalnih volitev.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 22 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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A 12
Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Zakon o davkih občanov določa, da je osnova za davek od premoženja vrednost stavbe, delov
stavb in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega
upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki ga določi občinski svet.
Vrednost točke je za leto 2018 znašala 2,95 EUR. Rast cen življenjskih potrebščin v letu 2018
v primerjavi z letom 2017 znaša 1,7 %. Občina Sevnica zato predlaga, da se za leto 2019
uporablja nova izračunana vrednost točke in sicer 3,00 EUR.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov
stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju
Občine Sevnica, ki za leto 2019 znaša 3,00 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal Roman Perčič:
Občina mora vsako leto na osnovi veljavne zakonodaje določiti gradbeno ceno za m2 neto
tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča.
Primerljiva gradbena cena stanovanj se uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko
gradnjo, vrednost stavbnega zemljišča pa se uskladi na osnovi indeksa življenjskih potrebščin.
Tako predlagana primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana
za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica, za leto 2019
znaša 998,77 EUR, vrednost 1m2 stavbnega zemljišča za naselji Sevnica in Boštanj 9,85
EUR/m2, za ostala naselja pa 6,58 EUR/m².
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
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Ad 14
Razno
Župan:
- ker se prehaja na elektronsko pošiljanje gradiva za seje, so svetniki prevzeli tablice. Župan
je še dodal, da bo gradivo za naslednjo sejo poleg elektronske, na voljo tudi v tiskani obliki,
za nadaljnje seje pa glede na potrebe,
- povabi na kulturno – družabne prireditve do konca koledarskega leta ter na fotografiranje
nove sestave občinskega sveta, v mandatu 2018-2020.

Seja je bila zaključena ob 16.20 uri.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta
Franc Pipan, predsedujoči konstitutivnemu
delu seje občinskega sveta

Srečko Ocvirk, župan
Občine Sevnica
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