OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2018
Datum: 28.2.2018

ZAPISNIK
28. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 14.2.2018, ob 16.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, 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, Franc Pipan, Vincenc
Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.
ODSOTNA člana občinskega sveta:
Irena Dobnik, Ivan Orešnik.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: 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
- Roman Strlekar, v.d. vodje Oddelka za družbene dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
- Martin Cerjak, vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa,
k 4. in 5. t.d.r.
- mag. Vojko Sotošek, direktor podjetja Infra d.o.o., k 6. t.d.r.
- Aljoša Preskar, vodja tehničnega sektorja v podjetju Infra d.o.o., k 6. t.d.r.
- Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 7. in 8. t.d.r.
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 9. t.d.r.
Prisotna predstavnika javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Robert Sajovic – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 28. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost je
sporočil svetnik Ivan Orešnik. Ugotovil je, da je občinski svet sklepčen.
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Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 13. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2018 in
- 14. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.
Na klop je bilo dano dodatno gradivo ter stališče Odbora za finance in proračun k 13. točki
dnevnega reda.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavata:
- 13. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine
Sevnica za leto 2018 in
- 14. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 28. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne 28.11.
2017
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. izredne seje občinskega sveta z dne
19.12.2017
4. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2017
5. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2017
6. Pregled aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o. pri zaključevanju projekta izgradnje
verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju Občine Sevnica
7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
8. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018
9. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
10. Nadaljnji razvoj destinacije Lisca Sevnica
11. Predlog II. točke Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018
12. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica – druga obravnava
13. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani
postopek
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica – skrajšani postopek
15. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
16. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
17. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2017
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
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19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje občinskega sveta
z dne 28.11.2017
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 27. redne seje občinskega sveta z dne 28.11.2017.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
Župan je podal obrazložitev k pregledu sklepov:
Predloženi sklepi so zapisani v obliki, kot so bili sprejeti. Odpravki sklepov so bili posredovani
ustreznim službam in vsebinsko vezanim področnim organom ter organizacijam v izvajanje
oziroma v vednost. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 27. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 27. redne seje občinskega sveta z dne
28.11.2018.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 18).
Sklep je sprejet.
*Pride Natalija Hostnik (prisotnih 19 svetnikov).
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. izredne seje občinskega sveta z dne
19.12.2017
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta z dne 19.12.2017.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.
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Župan: Odpre razpravo o pregledu sklepov.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 1. izredne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 1. izredne seje občinskega sveta z dne
19.12.2018.
Izid glasovanja: 19 za 0 proti (prisotnih 19).
Sklep je sprejet.

-

Ad 4 in Ad 5
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica za leto 2017
- Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2017

Uvodno, skupno obrazložitev, k 4. in 5. točki dnevnega reda je podal Martin Cerjak, vodja MISPO:
Predstavil je aktivnosti inšpektorata, finančno poročilo in problematiko pri opravljanju nadzora.
Inšpektorat v osnovi opravlja nadzor nad spoštovanjem državnih predpisov s svojega področja
delovanja in občinskih odlokov, sprejetih v občinah ustanoviteljicah. Delovanje inšpektorata se
deli na dva področja: na občinsko redarstvo, ki obsega predvsem naloge s področja mirujočega
prometa, meritev hitrosti ter nadzora javnega reda in miru v skladu z zakonodajo ter na
občinsko inšpekcijo, ki ima svoje pristojnosti opredeljene v občinskih odlokih in zakonodaji
Republike Slovenije, zlasti na področju varovanja okolja ter nadzora cest. Izpostavil je nekaj
glavnih kršitev, ki so jih zabeležili pri svojem delu na območju občine Sevnica v letu 2017:
- neregistrirana zapuščena vozila na javnih površinah,
- zasedanje parkirnih mest za invalide brez parkirnih kart in zasedanje mest za polnjenje
električnih vozil,
- parkiranje na območju modre cone brez označitve prihoda,
- nepravilno parkiranje: oviranje pobiralnih poti za odvoz smeti in parkiranje na pločnikih,
- odpadki, odloženi v naravnem okolju in stalna črna odlagališča,
- problem nepravilno odloženih odpadkov ob posodah na ekoloških otokih,
*Pridejo Tanja Novšak, Zdenka Dernovšek in Danica Kramžar (prisotnih 22 svetnikov).
- nepravilno ločevanje odpadkov,
- kraja papirja z ekoloških otokov,
- kurjenje komunalnih odpadkov,
- nepravilno plakatiranje,
- odlaganje odpadnih avtomobilskih gum v varovalnem pasu ceste,
- zasedanje občinske parcele z lesom,
- razraščanje vegetacije na ceste in s tem zmanjšanje prometne varnosti zaradi
zmanjšanje preglednosti,
- dotrajana/neustrezna prometna signalizacija.
Področna zakonodaja določa, da morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti izvajanje
občinskega programa varnosti, katerega je sprejel občinski svet v letu 2009 in v katerem so
opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev občine.
Izpostavljen je bilo, se inšpektorat odzove na vso izpostavljeno problematiko ter da stalna
prisotnost uniformiranih oseb daje pozitivne rezultate, pri čemer so zelo pomembna
čimprejšnja odkrivanja nepravilnosti in neposredna opozorila občanom v primeru ugotavljanju
nepravilnosti.
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Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marin Cerjak, Frančiška Zemljak, župan,
Vincenc Knez in Gregor Korene.
Povzetek razprave:
*Pride Rado Kostrevc (prisotnih 23 svetnikov).
Izpostavljeno je bilo nepravilno parkiranje na mestih za invalide, kje je bila podana informacija,
da lahko v takšnih primerih občani pokličejo bodisi njih ali policijo, posredujejo lahko tudi
slikovni material. Izpostavljena je bila problematika parkiranja pred Zdravstvenim domom
Sevnica in v Naselju heroja Maroka, ter podan predlog, da se naj nadzira tudi zasedanje
intervencijskih površin, ker jih uporabniki parkirnih površin ne upoštevajo. Podano je bilo
vprašanje glede pristojnosti redarjev na parkiriščih ob trgovskih centrih. Pojasnjeno je bilo, da
imajo redarji tudi na teh parkiriščih pristojnosti opravljanja svojih dolžnosti, vendar samo v
času, ko so trgovine odprte in je posledično tudi zapornica, ki dovoljuje dostop do parkirišč,
odprta. Ko pa se le-ta spusti, pa njihove pristojnosti ni več, ker s tem postane parkirišče
območje v zasebni lasti. Podan je bil predlog, da se naj bi tudi na območju občine izvajala
merjenja hitrosti na lokacijah, kjer je povečana varnostna problematika, izpostavljeno je bilo
območje Govejega Dola.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov, ker je šlo za skupno obravnavo dveh, vsebinsko
povezanih točk.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica za leto 2017.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica
za leto 2017.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Pregled aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o. pri zaključevanju projekta izgradnje
verige hidroelektrarn na Spodnji Savi na območju Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vojko Sotošek, direktor
Infre d.o.o.; Aljoša Preskar, vodja tehničnega sektorja v podjetju Infra d.o.o.:
Z umestitvijo hidroelektrarn v prostor se je spremenila tudi sama funkcionalna ureditev in
poplavna varnost območja. V manjšem obsegu še niso v celoti izpolnjene zaveze iz državnih
prostorskih načrtov ter Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save.
Pregled aktivnosti podjetja Infra d.o.o.:
Izgradnja infrastrukture, vezane na akumulacijski bazen HE Boštanj:
Gradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture na HE Boštanj je zaključena. Izgrajene so vse
ureditve, katere so bile predvidene skladno s dokumentom »Program izvedbe infrastrukturnih
ureditev na akumulacijskem bazenu HE Boštanj«. Poteka postopek primopredaje izgrajenih
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ureditev do končnega upravljalca in vzdrževalca, kjer bo izgrajene vodne ureditve na reki Savi
vzdrževal koncesionar HESS d.o.o.
Izgradnja infrastrukture, vezane na akumulacijski bazen HE Arto - Blanca:
Gradnja vodne infrastrukture na HE Arto - Blanca je zaključena. Za dokončanje vseh
obveznosti izgradnje na območju, je potrebno izvesti:
a. obvoznico Blanca: skladno z obvezami koncedenta Ministrstva za okolje je Infra
izgradila prvi del obvoznice Blanca z dovozno cesto do železniške proge, izvedbo
protiprašne zaščite in ureditev nekategorizirane poti. Nova tehnična rešitev z izvedbo
izven nivojskega križanja železniške proge in ceste R3-679 je obseg investicije
povečala. Iz navedenega podjetje predlaga, da se spremenjena tehnična rešitev
uskladi med pristojnimi ministrstvi.
b. izvedba športnih površin na območju Dolnjega Brezovega ali na Blanci: preliminarno je
potrjena lokacija na Blanci ob obvoznici Blanca. Izvedba športnih površin je planirana
v letu 2018.
c. poteka tudi tožba nekaterih krajanov glede ogroženosti in negativnih vplivov talnih in
drugih zalednih voda na objekte na območju obrtne cone Boštanj. Odvisno od sodnega
postopka se načrtuje izvajanje sanacijskih del na objektih tožečih strank ali delnega
poplačila že izvedenih sanacijskih del.
Izgradnja infrastrukture, vezane na akumulacijski bazen HE Krško:
Gradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture na HE Krško na območju občine Sevnica je
zaključena.
V sklopu rednih vzdrževalnih del bo podjetje Infra d.o.o. v letu 2018 izvajalo naslednje
aktivnosti :
- izvajanje tehničnih monitoringov na reki Savi in pritokih,
- košnjo 2x letno v ruralnem področju in 4x letno v urbanem področju na priobalnih
parcelah v lasti Republike Slovenije,
- odstranitev tujih rodnih vrst na področju vodne infrastrukture,
- odstranjevanje naplavin na vodni infrastrukturi,
- čiščenje propustov in zaprtih odvodnikov vodotokov II. reda,
- čiščenje prodnih zadrževalnikov,
- vzdrževanje dostopnih in drugih poti za potrebe izvajanja vzdrževanja na
akumulacijskih jezerih in pritokih,
- obratovanje, redna vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela na črpališčih.
V sklopu izrednih vzdrževalnih del bodo, ob predpostavki, da pridobijo namenska ustrezna
sredstva s strani države, v letu 2018 izvedli tudi:
- odpravo nepravilnosti na akumulacijskih bazenih in pritokih v območju državnih
prostorskih načrtov za posamezno hidroelektrarno,
- odpravo poškodb na akumulacijskem bazenu v obsegu odsekov in ureditev, kateri so
poškodovani v času visokih voda v preteklih letih,
- izgradnjo prodnega zadrževalnika na Kobiljskem potoku.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, mag. Vojko Sotošek, župan, Frančiška Zemljak in
Janoš Janc.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili dodatno obrazloženi projekti oziroma ureditve, ki še niso dokončane oziroma
ki so predmet vzdrževanja in nadaljnjih urejanja vplivnega območja po izgradnji: obvoznica
Blanca, ureditev rekreacijskih površin in dostopov do vode, odstranjevanj naplavin in košnja
ob reki Savi, vzpostavitev urejenega stanja po zaključku del, tožba nekaterih krajanov glede
ogroženosti in negativnih vplivov talnih in drugih zalednih voda na objekte na območju obrtne
cone Boštanj, protipoplavna zaščita objekta ob reki Mirni v Dol. Boštanju, ureditev pešpoti
Radna – Log, most Log, podvoz Boštanj, nadvoz Blanca.
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Župan: Oblikuje sklep in ga predlaga v sprejem.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s pregledom aktivnosti javnega podjetja Infra d.o.o. pri
zaključevanju projekta izgradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi na območju
Občine Sevnica.
Občinski svet zahteva od Vlade Republike Slovenije čimprejšnjo izvedbo dokončnih
ureditev, ki izhajajo iz državnih prostorskih načrtov za izgradnjo hidroelektrarn na
območju Občine Sevnica, sklepov Vlade Republike Slovenije ter pristojnih ministrstev.
Občinski svet zahteva od pristojnih služb izvedbo zavez, ki izhajajo iz Zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save ter Koncesijske
pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poročilo od delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
Uvodno obrazložitev sta podala Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica in župan:
Nadzorni odbor je v letu 2016 spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem
obravnavam, ki so bile vezane na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju proračuna.
Na podlagi Letnega programa dela in nadzora je odbor izvedel pregled zaključene investicije
sanacije plazu na lokalni cesti Dolenji Boštanj – Grahovica - Brezovec; pregled poslovanja
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica za leto 2016; nadzor zaključnega računa proračuna
Občine Sevnica za leto 2016; pregled razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica v drugem polletju 2016 ter v prvem polletju 2017 in se seznanil s polletnim
poročilom o izvajanju proračuna v letu 2017.
Predsednik je pri vsakem izvedenem nadzoru predstavil ugotovitve in priporočila nadzornega
odbora.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, mag. Vlasta Marn.
Povzetek razprave:
Razprava je tekla o nekaterih ugotovitvah nadzornega odbora ter o zakonskih okvirjih
uveljavitve nekaterih priporočil odbora.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s predstavljenim poročilom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za
leto 2017.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podal Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora Občine
Sevnica:
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih
podjetij, občinskih skladov, drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna ter ocenjuje
učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. Nadzorni odbor Občine
Sevnica bo tudi v letu 2018 deloval v okviru svoje pristojnosti, ki je opredeljena v Statutu
Občine Sevnica in Poslovniku Nadzornega odbora Občine. V letu 2018 bo nadzorni odbor
 pripravil poročilo dela nadzornega odbora za leto 2018,
 seznanil se bo s polletnim poročilom o izvajanju proračuna občine za leto 2018,
 izvedel bo polletna nadzora razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim
premoženjem,
 opravil bo nadzor zaključnega računa in pregledal izvajanje priporočil nadzornega
odbora in odpravo napak ugotovljenih pri nadzorih v letih 2016-2017 (javni zavod),
 opravil nadzor zaključnega računa in pregledal izvajanje priporočil nadzornega odbora
in odpravo napak ugotovljenih pri nadzoru v 2014-2017 (ostali subjekti).
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Danica Kramžar in Miran Grubenšek.
Povzetek razprave:
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je finančni plan nadzornega odbora za leto 2018 za 50
odstotkov višji od realizacije njihovega plana za leto 2017. Predsednik je pojasnil, da
predvidevajo, da bodo predvideni nadzori časovno daljši kot so bili nadzori v preteklem letu,
kar posledično pomeni tudi večji obseg sredstev za izplačilo nagrad za opravljene nadzore.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim programom dela nadzornega odbora.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z letnim programom dela in finančnim načrtom Nadzornega
odbora Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP
Komunala d.o.o. Sevnica:
Nekaj poudarkov iz poslovnega načrta podjetja: nadaljevanje s priključevanjem
uporabnikov/naselij na javne vodovode; vzdrževanje objektov vodovodnih sistemov, postopno
uvajanje vodomerov z radijskih oddajnikom v roku 5 let; investicija v novo vrtino za Krmelj.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Mitja Udovč, Tanja Novšak, Frančiška Zemljak,
Danica Kramžar, Janez Kukec, Vincenc Sitar, Vincenc Knez in Božidar Groboljšek.
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Povzetek razprave:
Razprava se je dotaknila ugotavljanja in preprečevanja izgube vode na primarnih vodih, ki se
beleži s števci in kontrolnimi vodomeri, stanje naj bi izboljšali tudi vodomeri z daljinskim
odčitavanjem porabe. Glede male hidroelektrarne Pecelj je bila podana pripomba, da bi se
projekt moral izvajati istočasno z urejanjem Sevnične skozi Šmarje ter podano vprašanje, če
je predvideno sofinanciranje izgradnje še kakšne takšne hidroelektrarne s strani občine.
Pojasnjeno je bilo, da gre v primeru takšnih hidroelektrarn za gospodarsko dejavnost in ni
predvidnega občinskega sofinanciranje, je pa ta dejavnost na ravni države. Izpostavljen je bil
tudi način financiranja sanacije ceste Mrzla Planina – Stranje, ki meji na sevniško in krško
občino ter pojasnjeno, da je sklenjen dogovor med obema občinama, da obe financirata
ureditev/asfaltacijo.
Glede predvidenega povečanja zaposlenih za 8 oseb, je bilo pojasnjeno, da so se v lanskem
letu zaključila javna dela in da so se odločili za zaposlitev kadra na urejanju javnih površin,
nekaj bo tudi upokojitev. Predvidena 24 – urna pogrebna služba pa bo tudi zahtevala dodatne
zaposlitve.
**Ob 17.46 uri odide Natalija Hostnik in se ne vrne več (prisotnih 22 svetnikov).
Podanih je bilo še nekaj pripomb glede pluženja ter težav pri prevozih avtobusov na nekaterih
odsekih šolskih poteh zaradi povešenih vej na cestišče, glede krpanja lukenj na občinskih
cestah, glede trdote vode in posledično vodnega kamna na nekaterih vodovodnih sistemih ter
glede prevelikega odstotka izgube vode na omrežju.
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 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Nadaljnji razvoj destinacije Lisca Sevnica
Uvodno obrazložitev so podali župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Občina Sevnica aktivno pristopa k urejanju in revitalizaciji širšega območja Lisce. Z obnovo in
izgradnjo dodatne infrastrukture bo ta tradicionalna izletniško, planinska točka, postala še
prijaznejša in privlačnejša za vse obiskovalce. Izvedba različnih novih projektov in vsebin bi
spodbudila razvoj krajev, podjetništva in podeželja v širši okolici Lisce. Poudarek naj bi bil na
trajnostnem turizmu, specializaciji v športno rekreativne aktivnosti, izobraževalnih vsebin s
poudarkom na okoljevarstvu in zelenih tehnologijah, inovativnih poslovnih pristopih in
povezovanju narave in okolja, kulturne in snovne (tehniške) dediščine. Da bi območje zaživelo
ne zgolj zaradi planinstva, zaradi katerega je Lisca s širšim območjem skozi vse leto zelo dobro
obiskana, kot dober lastnik želi občina vzpostaviti atraktivno točko ne samo za domače goste,
temveč želi Lisco z vsemi njenimi danostmi predstaviti Sloveniji in tudi izven.
Ena od idej je, da bi Lisca sprva zaživela kot center za izvajanje raznih učno in rekreativno
obarvanih dejavnosti, ki se lahko gostom ponudijo ob enkratnem obisku oziroma enodnevno,
kasneje pa tudi kot dom, namenjen izvajanju dejavnosti centra šolskih in obšolskih dejavnosti.
Glede na potrebe bi se poleg Tončkovega doma koristila Jurkova koča, v prihodnosti pa bi se
na mestu sedanjih depandans uredila plezalna stena za otroke ter umestil nov objekt, ki bi
nudil nove in prepotrebne nočitvene kapacitete.
Z odprtjem takšnega centra na Lisci bi zapolnili sivo liso, saj na območju Posavja podobnega
še ni. S tem bi spodbudili uporabo javnega prevoza – vlaka do Brega, katera zahtevnost poti
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do Lisce je zagotovo dosegljiva za vsakega šolarja. Tako bi šolarji iz drugih koncev Slovenije
spoznavali tudi posavske lepote, s socialno vključenostjo in ekološko okoljsko usmerjenostjo.
Tako bi Lisca zaradi edinstvenih naravnih danosti in lege ter že zdaj izjemno pestre vsebine
šolskim in obšolskim otrokom lahko ponudila marsikaj zanimivega. Predlagana točka je poleg
možnosti razvoja centra šolskih in obšolskih dejavnosti primerna tako za dnevne in večdnevne
izlete, kot tudi za izvajanje raznih programov (programi za nadarjene, razni tečaji ipd.).
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predloženo gradivo in se strinja s
predstavljenim razvojem Lisce ter predlaga občinskemu svetu, da potrdi pobudo za umestitev
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na območju destinacije Lisca, kot enega izmed domov
v tej verigi.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Rado Kostrevc, Vlasta Kuzmički, Tomaž Lisec,
Gregor Korene, Frančiška Zemljak in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
V razpravi so bili podani dodatni predlogi, katere kraje, znamenitosti in športe, bi bilo še
smiselno vključiti k obravnavani destinaciji (dolina reke Gračnice, Jurklošter, cerkev sv. Trojice,
partizanski spomeniki, arheološko najdišče na Praprotnem, rojstna hiša slikarja Ivana Zorka v
Podgorju, zipline, zorbing…), da se naj k sodelovanju povabi šole iz Posavja in Kozjanskega
ter da se naj predvideni projekt poskuša priključiti h Kozjanskemu parku, ker bi bil deležen
večje državne pomoči. Centri šolskih in obšolskih dejavnosti so po Sloveniji razporejeni po
določenih kriterijih, dva sta bila v zadnjih dveh letih zaprta. Primanjkuje centrov, ki v sklopu
svojih dejavnosti ponujajo tudi bazene, zato bi bilo primerno, da se v ponudbo vključi tudi bazen
v Sevnici, ker bi destinacija Lisca bila bolj privlačna in primerna za vključitev v verigo teh
centrov.
Na vprašanje svetnika so bile dodatno obrazložene nekatere predvidene aktivnosti na Lisci:
rekonstrukcija Tončkovega doma s prenovo inštalacij in streho, rušitev depandans zaradi
nevarnosti, ki jih predstavljajo statično neprimerne depandanse, o predvidenemu postajališču
za avtodome ter o primernosti za vzpostavitev avtokampa. Pojasnjeno je bilo, da lokacije teh
centrov potrjuje Vlada Republike Slovenije.
Glede na to, da je nam najbližji Center šolskih in obšolskih dejavnosti na Čatežu pri Trebnjem,
je bil podan predlog, da bi se povezali z njimi.
Župan: Predlaga sprejem vsebinsko razširjenega sklepa.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s predvidenimi aktivnostmi za nadaljnji razvoj Lisce
Sevnica in z njimi soglaša.
Občinski svet podpira prizadevanja Občine Sevnica za umestitev Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti na območju destinacije Lisca kot enega izmed domov v verigi
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, katerega poslanstvo je pomoč šolam pri
izvajanju programov šole v naravi, ki oblikujejo in spodbujajo zdrav način življenja in
odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo za spoštovanje in sodelovanje, za
sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost.
Ne glede na tovrsten morebiten razvoj, Lisca tudi v prihodnje ostaja in se še naprej
razvija v prvi vrsti kot turistična in športno-rekreacijska destinacija.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Predlog II. točke Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Strlekar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora
za družbene dejavnosti:
Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2018 (v nadaljevanju: LPŠ) je občinski svet
sprejel na 27. redni seji dne 28.11.2017, razen II. točke programa: Športni programi, financirani
preko javnega razpisa. Skladno s sklepom občinskega sveta se je spremenila vsebina 4.
alineje četrtega odstavka, tako da se glasi:
» - v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo
biti v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna
rekreacija, šport starejših, šport invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne
programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov) pa vsaj 70% občanov občine, v
nasprotnem primeru se program ne sofinancira,«.
Zakon o športu opredeljuje pomen izrazov vrhunski šport in vrhunski športnik: vrhunski šport
so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih
športnih dosežkov na mednarodni ravni; vrhunski športnik pa je športnik mednarodnega,
svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem
tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. V Občini Sevnica je po podatkih Olimpijskega
komiteja Slovenije kategoriziranih 7 športnikov državnega razreda in 5 športnikov mladinskega
razreda, kar pa ne spada v kategorijo vrhunskega športa. Zaradi navedenega v LPŠ za leto
2018 ni predvidenega programa »vrhunski šport«. Društvom, ki prijavljajo programe, v katere
so vključeni kategorizirani športniki, se status športnikov upošteva pri vrednotenju oziroma
točkovanju programa društva (merilo uspešnosti športne panoge) v sklopu programov
tekmovalnega športa. Predlog LPŠ za leto 2018 je Občina Sevnica ponovno posredovala vsem
športnim društvom v občini in Športni zvezi Sevnica ter v zvezi s tem sklicala srečanje s
športnimi društvi. Na predlog športnih društev se za programe tekmovalnega oziroma
netekmovalnega športa določijo skupna sredstva (in ne več za vsak program posebej) ter se
vrednost točke določi glede na višino sredstev in skupno število vseh točk, ki jih bodo prijavitelji
zbrali znotraj tekmovalnega oziroma netekmovalnega športa. Glede sredstev iz javnega
razpisa za sofinanciranje programov LPŠ v letu 2017 v višini 15.971,02 EUR, ki niso bila
porabljena v letu 2017, je bil podan predlog, da se v enakih delih namenijo za sofinanciranje
programov tekmovalnega oziroma netekmovalnega športa. V skladu z zaključki sestanka s
športnimi društvi, je bila Športna zveza Sevnica pozvana, da najkasneje do 23.1.2018 poda
mnenje k predlogu LPŠ za leto 2018. Športna zveza Sevnica mnenja ni podala. Na podlagi
Zakona o športu lahko občinski svet sprejme LPŠ na lokalni ravni brez predhodnega mnenja
občinske športne zveze, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
Skladno z zgoraj navedenim Občina Sevnica predlaga naslednje dopolnitve LPŠ za leto 2018:
 določijo se skupna sredstva za sofinanciranje netekmovalnega športa (prostočasna
športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov)
ter tekmovalnega športa (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, kakovostni šport, šport invalidov);
 sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje programov LPŠ v letu 2017 v višini
15.971,02 EUR se razdelijo za sofinanciranje programov LPŠ za leto 2018, in sicer
7.985,51 EUR se doda k netekmovalnemu športu ter 7.985,51 EUR k tekmovalnemu
športu; skupna vrednost razpisa za leto 2018 se tako poviša in znaša 115.971,02 EUR.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog II. točke Letnega programa v Občini
Sevnica za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.

11

Župan: Predlaga sprejem II. točke Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel II. točko Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018
- Športni programi, financirani preko javnega razpisa.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Strlekar in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Predlog odloka, ki ga je občinski svet v prvi obravnavi sprejel na 27. redni seji dne 28.11.2017,
je Občina Sevnica posredovala vsem športnim društvom v občini in Športni zvezi Sevnica ter
v zvezi s tem sklicala srečanje s športnimi društvi, ki je bilo dne 9.1.2018, v Športnem domu
Sevnica. V skladu z zaključki sestanka, je bila Športna zveza Sevnica pozvana, da najkasneje
do 23.1.2018 poda mnenje k predlogu odloka. Športna zveza Sevnica mnenja ni podala.
Na podlagi razprave in ponovne preučitve odloka, je občina pripravila predlog odloka za drugo
obravnavo z naslednjimi spremembami in dopolnitvami, in sicer:
 v 6. členu se je na podlagi sklepa občinskega sveta spremenila četrta alineja: »v
obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti
v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport
invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne programe (športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport,
šport invalidov) pa vsaj 70% občanov občine, v nasprotnem primeru se program ne
sofinancira,«;
 v »tabeli 5: Konkurenčnost športne panoge« se pri kolektivnih panogah točkuje število
ekip v tekmovalnem sistemu in ne tudi obseg tekmovalnega sistema, saj se le-ta
točkuje pri uspešnosti športne panoge;
 v »tabeli 7: Število športnikov« se točkuje število registriranih športnikov (tekmovalcev)
v društvu in ne število kategoriziranih športnikov, saj se le-ta točkuje pri uspešnosti
športne panoge;
 pri »Vrhunskem športu« je opredelitev usklajena z Zakonom o športu, ki opredeljuje
vrhunskega športnika kot športnika mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega
razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni
starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot
vrhunski športnik. Skladno z opredelitvijo, se dosežena stopnja kategorizacije upošteva
kot merilo uspešnosti športne panoge pri tekmovalnem športu (športna vzgoja otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport,
šport invalidov);
 pri delovanju športnih organizacij se sofinancira delovanje športnih zvez, ki jih
ustanovijo društva na območju občine in so na javnem razpisu izbrana kot izvajalec
vsaj enega športnega programa; enak pogoj je določen tudi za društva;
 pri »Športnih objektih in naravnih površinah« je opredelitev usklajena skladno z
Zakonom o športu. Sofinanciranje uporabe športnih objektov se izvede na podlagi
kriterijev, ki jih Zakon o športu določa v 71. členu.
Pojasnjeno je bilo, da je v prilogi odloka prišlo do napake in tako je izpadel del pogojev in meril
in sicer v točki 4. Športne prireditve, kje se na koncu prvega stavka v četrtem odstavku doda
besedilo: » ter pogostitve do največ 20 % od odobrenih upravičenih stroškov.«.

12

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da
ga v drugi obravnavi sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Vincenc Sitar ter župan.
Povzetek razprave:
Svetnika je zanimalo, kaj se dogaja na Športni zvezi Sevnica, da se ne odziva in ne sodeluje
pri zadevah, ki so ključnega pomena za šport v domačem okolju. Župan je pokomentiral, da je
bilo sodelovanje z društvi in JZ KŠTM vzpostavljeno in opravljeno.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka, z upoštevanjem izpadlega dela pogojev in
meril.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Sevnica s tem, da se v prilogi odloka – Pogoji in merila za vrednotenje
letnega progama športa v Občini Sevnica, v točki 4. Športne prireditve, na koncu prvega
stavka v četrtem odstavku doda besedilo: » ter pogostitve do največ 20 % od odobrenih
upravičenih stroškov.«.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn ter
predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica - Jože Udovč, predsednik
Odbora za okolje predsednik; Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti;
Božidar Beci, predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Predlog Odloka o rebalansu A proračunu Občine Sevnica za leto 2018 je rezultat sprotnega
usklajevanje proračuna aktualnega leta s prihrankom občine in krajevnih skupnosti na podlagi
obvladovanja stroškov iz lanskega leta ter napovedanega povišanja investicijskih prihodkov iz
državnega proračuna.
Na klop je bil svetnikom dan tudi predlog amandmaja k predlaganemu odloku in sicer iz
razloga, ker je Občina Sevnica 9.2.2018 po elektronski pošti prejela obvestilo o deležih
sredstev občinam za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019. Z novim letom se je uveljavila
novela Zakona o financiranju občin, ki prinaša spremembe pri izračunih sistemskih virov za
občine, kar vpliva tudi na višino sredstev za občinske investicije. V proračunu za leto 2018, kot
tudi v gradivu rebalansa A 2018, je bil načrtovan prihodek po Zakonu o financiranju občin pred
njegovo spremembo, v skupni višini 780.770 EUR; 312.308 EUR je načrtovanih iz povratnega
dela, 468.462 EUR pa iz nepovratnega dela sredstev. Po noveli omenjenega zakona pa je
Občina Sevnica upravičena do 965.068 EUR; tako za povratni kot za nepovratni del v enakih
zneskih 482.534 EUR.
Strokovne službe so preverile možnost vnosa dodatnega oziroma povečanega vira v rebalans
proračuna A letošnjega leta. Preverjeno je stanje projektov, ki so že uvrščeni v proračun in so
bodisi v teku, ali načrtovani in imajo vse pogoje za pričetek v letošnjem letu, kot tudi tiste
projekte, ki so načrtovani za naslednja leta. Prav tako so bile preverjene tudi možnosti
združevanja virov glede na razpisne pogoje ter vrednostni in vsebinski obseg projektov.
Iz navedenega je bil, kot najbolj ustrezen za učinkovito črpanje dodatnih sredstev ter obenem
dolgoročno smiseln ter ustrezno projektno pripravljen, izbran projekt ureditve križišča v
Pijavicah, ki je sicer že uvrščen v letošnji proračun, a je znesek zadosten za zagon projekta, s
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povečanjem zneska na višino dodatnih sredstev, pa bo v letošnjem letu možno celovito
rekonstruirati pomembno križišče na glavni vstopni cesti v našo občino iz dolenjske smeri.
V proračunu že načrtovana sredstva na navedenem projektu se deloma prerazporedijo za
investicijsko dokumentacijo za rekonstrukcijo križišča v Pijavicah, deloma pa na Oddelek za
družbene dejavnosti in sicer za izvedbo nepredvidenih vzdrževalnih del, ki se pojavijo med
šolskim letom in jih pri pripravi letnega načrta investicijskega vzdrževanja ni mogoče predvideti
ter za investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje. Trenutne potrebe vrtcev presegajo
načrtovana sredstva. Prav tako je na podlagi večjega števila prejetih vlog za vključitev otrok v
Vrtec Ciciban Sevnica nastala potreba po ureditvi dodatnega oddelka, ki bi bila možna na
lokaciji podružnične šole v Loki. Za nujna vzdrževalna dela in preureditev prostorov bo
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
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 so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, mag. Vlasta Marn in Danica Kramžar.
Povzetek razprave:
Podana je bila pripomba na obliko, vsebino in obseg gradiva, s predlogom po ukinitvi določenih
prilog v samem gradivu. Pojasnjeno je bilo, da obliko, skupaj s prilogami predpisuje priročnik
Ministrstva za finance. Razprava se je dotaknila tudi nekaterih postavk oziroma projektov
(bazen Sevnica, proračunska rezerva, nakup telekomunikacij – za osnovne šole). V dodatnem
gradivu pri predlaganem amandmaju je tudi obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, iz katerega izhaja, da je Občina Sevnica na 10. mestu po razrezu deležev sredstev
občinam za sofinanciranje investicij v letih 2018 in 2019. Na podlagi tega je bilo podano
vprašanje, kakšni so kriteriji za dodelitev teh sredstev ter pojasnjeno, da je teh kriterijev več,
od velikosti občine, poseljenosti, dolžine cest, starostne strukture,…
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka in amandmaja k odloku.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračunu Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica
za leto 2018, ki glasi:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov
na kontu 740001 tako, da znaša 581.639 EUR.
V splošnem delu proračuna, C računu financiranja, se zviša višina najetega kredita na
kontu 500307 tako, da znaša 482.534 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4003 Oddelek za okolje in prostor, se
na PP 13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture načrtovan projekt OB11017-0020 preimenuje v naziv REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V PIJAVICAH.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4003 Oddelek za okolje in prostor, se
zvišajo sredstva na PP 13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture kontu
420402 rekonstrukcije in adaptacije OB110-17-0020 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V
PIJAVICAH tako, da znašajo 184.298 EUR.
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V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4003 Oddelek za okolje in prostor, se
na PP 13407 Študije na področju cestne infrastrukture doda nov projekt OB110-17-0020
REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V PIJAVICAH z zneskom 1.200 EUR, ki se načrtuje na
kontu 420804 načrti in druga projektna dokumentacija.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se na PP 19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje zvišajo sredstva
na OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
tako, da znašajo 35.000 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se na PP 19413 Investicijski transferi šolam zvišajo sredstva na OB110-10-0023
TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM tako, da znašajo 186.085 EUR.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in
prostor:
Postopek spremembe in dopolnitve odloka je bil začet na pobudo Kmečke zadruge Sevnica
z.o.o.., ki želi s predlagano spremembo zazidalnega načrta določiti pogoje za umestitev
regalnega skladišča znotraj obstoječega odprtega skladišča. Zaradi urejenosti in zaščite
gradbenega materiala pred vremenskimi vplivi, je na odprtem skladiščnem prostoru
predvidena postavitev pokritih in nepokritih regalnih skladišč kovinskih konstrukcij. Pri
postavitvi oziroma določitvi njihovega števila je potrebno upoštevati omejitveni prometni faktor.
Znotraj območja mora biti omogočen dostop s tovornimi vozili ter ustrezne komunikacijske poti
med regali za viličarje. Ker so potrebe lastnika za opravljanje njegove dejavnosti drugačne od
določb v veljavnem odloku, je potrebno spremeniti zazidalni načrt v delu, ki se nanaša na
območje predmetnih zemljiških parcel. Sprejem odloka bo podlaga za izdelavo projektne
dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
Opravljena je bila javna razgrnitev in javna obravnava, pridobljena so pozitivna mnenja
urejanja prostora, v januarju 2018 pa je Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško
presojo vplivov na okolje izdalo odločbo, da v postopku priprave sprememb prostorskega akta
ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 15
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Kljub temu, da je neposredno financiranje gospodarstva v pristojnosti države, Občina Sevnica
del proračunskih sredstev namenja tudi za financiranje gospodarskih dejavnosti v obliki
neposrednih spodbud. Obstoječi pravilnik je bil sprejet v letu 2015. Spremembe in dopolnitve
ukrepov, ki so predmet obravnave, pa so predlagali svetniki pri pripravi proračuna za leto 2018.
V pravilnik sta dodani dve glavni spremembi in sicer se pri odpiranju novih delovnih mest
dodaja sofinanciranje zaposlovanja starejših po 50. letu, predvsem invalidov ter dodaja se nov
ukrep Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike. Pri novem ukrepu je namen
spodbuditi ponudnike za pridobitev okoljskega ali trajnostnega certifikata. Občina je v
sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo tudi že izvedla predstavitev za ponudnike
nastanitev, ki bi potencialno lahko pristopili k njegovi pridobitvi.
Finančne posledice navedenih dopolnitev so že zajete v veljavnem Odloku o proračunu Občine
Sevnica za leto 2018.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog pravilnika in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 16
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Obstoječi pravilnik je bil sprejet leta 2009 ter dopolnjen leta 2011. Pobuda o prenovi
navedenega pravilnika, predvsem glede meril in kriterijev za vrednotenje turističnih prireditev,
je bila podana s strani Turistične zveze občine Sevnica in se nanaša na nekaj tehničnih
sprememb, drugače pa je glavna sprememba v 15. členu pravilnika, ki opredeljuje ocenjevanje
prireditev ter kriterije in merila. V okviru razpisa se lahko prijavijo društva, ki bodo izvedla
turistično prireditev, ki jo je potrebno tudi priglasiti na Policiji ali Upravni enoti in ta prireditev se
oceni po vseh zapisanih kriterijih in merilih. Društvo, predvsem turistično, se lahko prijavi z
izvajanjem dogodka, ki ni turistična prireditev, povezan pa je z varovanjem etnološke dediščine
ali z Urejanjem turistične infrastrukture in sledenje, strategiji turizma, ki pa se oceni po le
določenih kriterijih in merilih, kar je zapisano v pravilniku. Namen spremembe je, da večji delež
sofinanciranja dobijo turistične prireditve, ki so tradicionalne, imajo večji obseg, so tehnično
zahtevne, kar pomeni, da jih je potrebno prijaviti Upravni enoti, so tržno naravnane (oglašujejo
svojo prireditev), uporabljajo prireditveno opremo, ki jo nudi JZ KŠTM Sevnica, privabljajo
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turiste in obiskovalce izven glavnih sezon in dodatne točke dobi tudi društvo, ki je član
Turistične zveze o
bčine Sevnica.
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog pravilnika in predlaga občinskemu
svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju
in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2017
Uvodno obrazložitev je podal župan:
Odlok o priznanjih Občine Sevnica določa, da se v Kabinetu župana vodi evidenca o podeljenih
Listinah Občine Sevnica ter da župan enkrat letno seznani občinski svet o podeljenih listinah.
V letu 2017 je bilo podeljenih osem Listin Občine Sevnica.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu
2017.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 18
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 vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 19
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Tanja Novšak:
Želi, da občinska uprava pripravi seznam občinskih stanovanj ter kriterije za njihovo dodelitev.
Tomaž Lisec:
1. Zanimajo ga lastništvo ter pogoji upravljanja in uporabe strelišča na Radni.
2. Predlaga, da se ob sprejemu spremembe občinskega prostorskega načrta na seji
občinskega sveta uvedejo postopki že za njegovo novo spremembo.
3. Zanima ga več stvari, vezanih na sanacije ceste na odseku ceste od železniške
postaje do mostu čez reko Mirno v Dolenjem Boštanju:
- kdo je bil investitor sanacije,
- zakaj v času gradnje ni bila izvedena razširitev ceste,
- ali so bili s Slovenskimi železnicami opravljeni razgovori glede zemljišč ter
kakšni so njihovi odgovori.
Gregor Korene:
Zanima ga, kdo in na kakšen način bo reševal problematiko prevoza športnikov v primeru
okvare vozil, ki so v upravljanju JZ KŠTM Sevnica. Podal je pobudo, da se v reševanje
problema vključi osnovne šole v občini, ki imajo v lasti kombije za šolske prevoze, a jih med
vikendi ne potrebujejo za ta namen.
Franc Pipan:
1. Nacionalni inštitut za javno zdravje je naredil kataster rakastih obolenj v Sloveniji.
Predlaga, da se občinski svet seznani s podatki o številu in vrstah rakastih obolenj
v našem okolju in če so le-ta povezana z okoljem (kurišča, hrup zaradi preleta letal,
sevanje).
2. Postavi vprašanje, kakšna je odgovornost upravljavca strelišča na Radni v primeru
nesreče ter kdo izvaja nadzor nad strelci v času streljanja.
Rado Kostrevc:
1. Zanima ga, kdo je pristojen za obžagovanje drevja, ki raste na privatnih zemljiščih
ob javnih cestah.
2. Zastavi vprašanje, kdo financira in je pristojen za čiščenj pločnikov ob državnih
cestah.
3. Ker je območje travnatih površin v športnem parku v Krmelju degradirano in v času
odjuge večkrat poplavljeno, predlaga sanacijo, saj bi na tem območju lahko
vzpostavili pogoje za atletsko stezo in zaletišče za skok v daljino in druge športne
aktivnosti za potrebe Osnovne šole Krmelj.
Janez Šerjak:
Zanima ga dejansko število predšolskih otok, ki so na čakalni listi za sprejem v vrtec ter čakalna
doba za možnost sprejema v vrtce na območju občine Sevnica.

Ad 20
Razno
Župan:
- povabil je na naslednje dogodke:
o 10.3.2018: tradicionalna, 57. sevniška salamijada,
o 15.3.2018: prireditev Športnik leta, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.
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Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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