OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2018
Datum: 29.6.2018

ZAPISNIK
31. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 20.6.2018, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, 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.
ODSOTNA članica občinskega sveta:
Danica Božič.
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
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
Poročevalka:
- Jasmina Molan, pomočnica vodje kabineta župana Občina Brežice, k 9. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Martin Luzar – Dolenjski list.
Zainteresirana javnost:
Alenka Černelič Krošelj, v.d. direktorice Posavskega muzeja Brežice.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 31. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje
Župan: Ob začetku seje je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. Svojo zadržanost je
sporočila svetnica Danica Božič. 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
obravnavajo:
o 5. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Sevnica,
o 6. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sevnica,
o 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine
Sevnica za leto 2018.
Na klop je bilo dano dodatno gradivo k 7. 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
obravnavajo 5. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Sevnica; 6. točka dnevnega reda – Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sevnica ter 7. točka dnevnega reda – Predlog Odloka o
rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 31. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.
2018
3. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – druga obravnava
4. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu
5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani
postopek
8. Predlog mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca Sevnica
9. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej
Brežice
10. Dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2018
11. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
12. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
13. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 30. redne seje občinskega sveta
z dne 23.5.2018
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
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Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 30. redne seje občinskega sveta z dne 23.5.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
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 30. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 30. redne seje občinskega sveta z dne
23.5.2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev je podala Vlasta Kuzmički:
Po obravnavi odloka v prvi obravnavi se z drugo obravnavo korigira 11. člen, ki govori o
kazenskih določbah
in sicer se za določanje prekrškov in njihovih sankcij glede turistične in promocijske takse
smiselno uporabljajo določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma in ne določbe Zakona o
prekrških, kot je bilo mišljeno prvotno, saj bi se v praksi lahko zgodilo, da bi bil lahko zavezanec
dvakrat kaznovan.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na
domu
Uvodno obrazložitev sta podala Zvone Košmerl in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
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.
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.
**Ob 15.36 uri pride Božidar Groboljšek (prisotnih 23 svetnikov).
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 %, 72 % in 70,8
%), 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,
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 %.
Odbor za družbene dejavnosti 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 18,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za
uporabnika znaša 4,80 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 72 % cene storitve;
- odbor predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog, po katerem cena celotne
storitve za nedeljsko delo znaša 22,18 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena
storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na uro, subvencija Občine Sevnica pa 70,40 %
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 22,97 EUR za
opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na uro,
subvencija Občine Sevnica pa 69,30 % cene storitve.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o soglasju k ceni storitve in njenemu subvencioniranju.
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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 18,24 EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve
za uporabnika znaša 4,80 EUR na efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 13,44
EUR oziroma 72 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene v nedeljo, znaša 22,18 EUR za opravljeno uro storitve, od tega
cena storitve za uporabnika znaša 6,24 EUR na efektivno uro, subvencija Občine
Sevnica pa 15,94 EUR oziroma 70,40 % cene storitve.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 22,97
EUR za opravljeno uro storitve, od tega cena storitve za uporabnika znaša 6,72 EUR na
efektivno uro, subvencija Občine Sevnica pa 16,25 EUR oziroma 69,30 % cene storitve.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in
splošne zadeve:
V veljavo sta stopila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ter
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki prinašata nalogo
uskladitve statutov in drugih splošnih aktov občine s predmetno zakonodajo. Poleg tega se
predlaga še nekaj sprememb, s poudarkom na zmanjšanju števila članov v delovnih telesih, in
sicer iz maksimalno enajst na devet članov, ker ima občinska uprava zaradi ne udeleževanja
sej članov težave z nesklepčnostjo sej delovnih teles. Sprememba števila članov delovnih teles
bo začela veljati po naslednjih lokalnih volitvah.
**Ob 15.44 pride Gregor Korene (prisotnih 24 svetnikov).
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev statuta,
nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Ivan Orešnik, Janez Kukec, Rado Kostrevc,
Frančiška Zemljak, Gregor Korene, Tanja Novšak, Božidar Beci, Zvone Košmerl, Vanja Žulič,
Janez Šerjak, Jože Udovč.
Povzetek razprave:
Razpravljavci so si bili različnega mnenja glede primernosti zmanjšanja števila članov, ker da
neudeležba na sejah oziroma nesklepčnost na sejah ne more biti osnovni razlog za to.
Izraženo je bilo mnenje, da je potrebno člane delovnih teles, ki se sej ne udeležujejo, zamenjati
ter podan predlog, da naj predlagatelji kandidatov ne predlagajo ljudi, ki niso resni za
opravljanje te naloge ter da morajo biti v prvi vrsti člani delovnih teles strokovno podkovani s
področja za katerega kandidirajo. Podan je bil predlog, da se ustanovi še kakšno novo delovno
telo. Izraženo je bilo mnenje, da je delo delovnih teles brezpredmetno, saj da ne dajejo
občinskemu svetu nobenih predlogov, kar so predsedniki nekaterih delovnih teles v razpravi z
argumenti dokazovali nasprotno. Podan je bil predlog, da se naj ob zaključku mandata tega
občinskega sveta, le-ta seznani s poročilom o delu posameznega delovnega telesa, vključno
z analizo prisotnosti članov vseh delovnih teles.
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Župan: Predlaga sprejem predloženih Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije za pravne in
splošne zadeve:
Tudi pri predlogu sprememb poslovnika se sledi Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o lokalni samoupravi ter Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti ter dodaja nomotehnične, tiskarske ter delovne spremembe in uskladitve, kjer je
poudarek na zmanjšanju števila članov stalnih delovnih teles, na času za sklicevanje delovnih
teles v primeru nujnih zadev ter na obravnavi aktov na občinskem svetu, v primeru, če pristojno
delovno telo ni bilo sklepčno in zadevo ni obravnavalo.
Komisija za pravne in splošne zadeve je obravnavala predlog sprememb in dopolnitev
poslovnika občinskega sveta, nanj nima pripomb in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Gregor Korene, Tomaž Lisec, Božidar Beci.
Povzetek razprave:
- gradivo za seje občinskega sveta se naj svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,
določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni. Gradivo za seje delovnih
teles pa se naj članom delovnih teles posreduje 10 dni pred sejo delovnega telesa,
- za naslednji mandat je potrebno razmisliti o možnosti prehoda na pošiljanje gradiv za
seje občinskega sveta v elektronski obliki po elektronski pošti in posledično o nabavi
tabličnih računalnikov.
Župan je pokomentiral predloge in dodal, da če bi se rok za pošiljanje gradiva podaljšal na 15
dni pred sejo občinskega sveta, potem to pomeni, da se zaradi upoštevanja rokov tudi za seje
delovnih teles, seje občinskega sveta ne bodo morale sklicevati vsak mesec ter predlagal
prekvalifikacijo obravnave akta iz skrajšanega postopka v prvo obravnavo.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se obravnava predloga Sprememb in dopolnitev
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica iz predlaganega skrajšanega postopka
prekvalificira v prvo obravnavo.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Sevnica ter v razpravi podal naslednje predloge, ki se naj
upoštevajo pri pripravi predloga sprememb poslovnika za drugo obravnavo:
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-

gradivo za seje občinskega sveta se naj svetnikom pošilja 15 dni pred dnevom,
določenim za sejo, izjemoma pa je ta rok lahko sedem dni. Gradivo za seje
delovnih teles pa se naj članom delovnih teles posreduje 10 dni pred sejo
delovnega telesa,
za naslednji mandat je potrebno razmisliti o možnosti prehoda na pošiljanje
gradiv za seje občinskega sveta v elektronski obliki po elektronski pošti in
posledično o nabavi tabličnih računalnikov.

Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev so podali župan; Zvone Košmerl; mag. Vlasta Marn; Rado Kostrevc,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Jože Udovč, predsednik Odbora za okolje in
prostor:
Za drugi letošnji rebalans so ključne spremembe na treh projektih, in sicer terminska
sprememba izvedbe dveh projektov, ureditve Kvedrove ceste od avtobusne postaje do
železniške postaje in ureditve kanalizacijskega sistema v Sevnici in Boštanju, ter skladno z
izbirnim postopkom zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo in opremo nove kuhinje v
Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž. V rebalansu so zagotovljena dodatna sredstva za
vzdrževanje občinskih cest, saj je pretekla zima zahtevala več dela za vzpostavljanje tekoče
prevoznosti cest, sanacije posledic vremenskih vplivov pa potekajo še v teh mesecih.
Rebalans bo omogočil prijavo na nedavno objavljena razpisa za sanacijo male telovadnice v
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in za nakup urgentnega vozila za izvajanje nujnega
zdravstvenega varstva v Zdravstvenem domu Sevnica, za kar se predlaga sprejem dveh
amandmajev k predlaganemu odloku o rebalansu B poračuna občine.
**Ob 16.42 odideta Zdenka Dernovšek in Natalija Hostnik in se ne vrneta več (prisotnih 22
svetnikov).
Odbor za družbene dejavnosti ter Odbor za okolje in prostor sta obravnavala predlog odloka,
in predlagata občinskemu svetu, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka ter dveh amandmajev.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu B proračunu Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma številka 1 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine
Sevnica za leto 2018, ki glasi:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov
na kontu 714199 – drugi izredni nedavčni prihodki tako, da v rebalansu B 2018 znaša
135.790,17 EUR (zvišanje za 8.394,83 EUR namenskih transfernih sredstev ZD Sevnica).
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V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov
na kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v
rebalansu B 2018 znaša 597.629,16 EUR (zvišanje za 15.990,16 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se na PP 17411 nakup osnovnih sredstev za nujno zdravstveno varstvo doda nov
projekt OB110-18-0015, z nazivom NABAVA MOTORNEGA VOZILA OBLIKE SUV,
kontom 420104 nakup reševalnih vozil v vrednosti 24.384,99 EUR ter kontom 420804
načrti in druga projektna dokumentacija v vrednosti 732 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna
proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša
znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 153.961,24 EUR (zmanjšanje za 732 EUR za
zagotovitev lastnega vira za DIIP-načrti in druga projektna dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel amandma številka 2 k Odloku o rebalansu B proračuna Občine
Sevnica za leto 2018, ki glasi:
V splošnem delu proračuna, A bilanci prihodkov in odhodkov, se zviša višina prihodkov
na kontu 740001 – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije tako, da v
rebalansu B 2018 znaša 640.538,16 EUR (zvišanje za 42.909 EUR iz razpisa).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se na PP 19414 gradnja in vzdrževanje osnovnih šol doda nov projekt OB110-18-0014
z nazivom UREDITEV MALE TELOVADNICE V OŠ SEVNICA, kontom 420402
rekonstrukcije in adaptacije v vrednosti 114.294,48 EUR ter kontom 420804 načrti in
druga projektna dokumentacija v vrednosti 1.098 EUR.
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se na PP 19413 investicijski transferi šolam, na projektu OB110-10-0023 TRANSFERI
OSNOVNIM ŠOLAM, na kontu 432300 investicijski transferi javnim zavodom zmanjša
znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 156.086 EUR (zmanjšanje za 10.000 EUR za
zagotovitev dela lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se na PP 18421 objekti prostočasnih dejavnosti iz področja športa, na projektu OB11016-0038 SANACIJA BAZENA, na kontu 420402 rekonstrukcije in adaptacije, zmanjša
znesek, tako da v rebalansu B 2018 znaša 330.000 EUR (zmanjšanje za 50.000 EUR za
zagotovitev dela lastnega vira).
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 3000 Župan, se na PP 23410 splošna
proračunska rezervacija, na kontu 409000 splošna proračunska rezervacija, zmanjša
znesek, tako, da v rebalansu B 2018 znaša 141.477,76 EUR (zmanjšanje za 11.385,48
EUR za zagotovitev dela lastnega vira ter 1.098 EUR za DIIP-načrti in druga projektna
dokumentacija).
S tem je amandma uravnotežen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Predloga mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca je javni socialno varstveni zavod, ki je bil
ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije leta 1993, tako da ustanoviteljske pravice in
obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Zakon o socialnem varstvu med drugim določa,
da če je ustanoviteljica javnega socialno varstvenega zavoda Republika Slovenija, imenuje in
razreši direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po
predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Razpis za delovno mesto direktorja je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne
13.4.2018. Na razpis so se javili trije kandidati, ena kandidatka je kasneje od kandidature
odstopila. Svet zavoda je v nadaljnjem postopku izbral Darjo Cizelj za direktorico doma, nakar
je svet Občino Sevnica zaprosil za izdajo mnenja lokalne skupnosti.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 22. seji dne 7.6.2018 v
skladu s svojimi pristojnostmi seznanila s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije je
kandidatka na seji tudi osebno predstavila svojo program dela zavoda v naslednjem mandatu.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda
pozitivno mnenje k imenovanju Darje Cizelj, stanujoče na naslovu Bojsno 38, Globoko, za
direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala Franc Pipan in župan.
Povzetek razprave:
Svetnik je kot član sveta zavoda podal še nekaj dodatnih informacij o samem postopku izvedbe
razpisa do imenovanja direktorice.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je izdal pozitivno mnenje k imenovanju Darje Cizelj, stanujoče na naslovu
Bojsno 38, pošta Globoko, za direktorico Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski
muzej Brežice
Uvodno obrazložitev so podali župan; Jasmina Molan, pomočnica vodje kabineta župana
Občine Brežice in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
V skladu z veljavnim odlokom je postopek razpisa in imenovanja kot občina ustanoviteljica
zavoda, izvedla Občina Brežice oziroma njihova Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Na razpis se je javila ena kandidatka, dosedanja vršilka dolžnosti direktorice,
Alenka Černelič Krošelj. Svet zavoda je izdal pozitivno mnenje k njenemu imenovanju,
soglasje k njenemu imenovanju morajo izdati tudi vse občine soustanoviteljice zavoda
(Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica).
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Kandidatka je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine
Sevnica tudi osebno predstavila svojo prijavo in program dela. Komisija predlaga občinskemu
svetu, da poda soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj za direktorico Posavskega
muzeja Brežice.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasju k imenovanju direktorice.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Alenke Černelič Krošelj, stanujoče na
naslovu Stiplovškova ulica 18 a, pošta Brežice, za direktorico javnega zavoda Posavski
muzej Brežice.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2018
Uvodno obrazložitev je podali direktor občinske uprave:
Občinski svet Občine Sevnica je na 27. redni seji, dne 28.11.2017, kot sestavni del proračuna
občine sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2018, na
29. redni seji, dne 11.04.2018 njegovo dopolnitev št. 1 ter na 30. redni seji, dne 23.05.2018
dopolnitev št. 2. Skladno s 27. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti lahko občinski svet zaradi spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo
mogoče določiti ob pripravi načrta, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter
odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.
Tokratna dopolnitev se nanaša na pridobitev nepremičnin, ki so potrebna za izgradnjo nadvoza
v industrijsko cono Sevnica. Načrt razpolaganja se dopolnjuje zaradi prodaje dela poslovnih
prostorov v objektu z naslovom Loka pri Zidanem Mostu 17, Loka pri Zidanem Mostu, ki jih
kupec (Ministrstvo za javno upravo) potrebuje za ureditev arhivskih prostorov. Nepremičnina
v k.o. Kladje pa v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče stanovanjske stavbe na naslovu
Kladje nad Blanco 1 a, Blanca. 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 dopolnitve št. 3 načrta ravnanja z občinskim nepremičnim
premoženjem.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel dopolnitev številka 3 Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 11
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Tomaž Lisec, župan, Janez Šerjak in Franc Pipan.
Povzetek razprave:
Glede predloženih odgovorov, so svetniki podali naslednja dodatna vprašanja oziroma
pobude:
Tomaž Lisec:
Pri odgovoru glede postavitve premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega igrišča v
Naselju heroja Maroka, ponovno predlaga njuno postavitev.
Janez Šerjak:
1. Pri odgovoru glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ponovno izpostavi uvedbo
možnosti označitve pričetka parkiranja tudi s parkirno uro.
2. Pri odgovoru o poslovanju in delovanja Rokometnega kluba Sevnica ga zanima, če je
bila skupščina kluba v tem vmesnem času od priprave odgovora, že sklicana.
Franc Pipan:
1. Pri odgovoru glede rakavih bolezni v Sloveniji predlaga, da na vprašanje odgovori
Zdravstveni dom Sevnica, tudi z opredelitvijo o vrsti rakastih obolenj, o izvajanju
preventive, vplivih okolja na obolevanje…
2. Z odgovorom, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje, v zvezi z dejstvom, da v svetu
zavoda Splošna bolnišnica Brežice ni predstavnika iz občine Sevnica, ni zadovoljen in
ponovi mnenje, da bi v svetu zavoda moralo biti zagotovljeno zastopanje predstavnikov
vseh občin, za območje katerih je bil zavod ustanovljen.
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanja in pobude, z danimi
pripombami.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, s
pripombami:
Tomaž Lisec:
Pri odgovoru glede postavitve premičnega stranišča in pitnika na območju otroškega
igrišča v Naselju heroja Maroka, ponovno predlaga njuno postavitev.
Janez Šerjak:
3. Pri odgovoru glede parkiranja na modri coni za HTC-jem ponovno izpostavi
uvedbo možnosti označitve pričetka parkiranja tudi s parkirno uro.
4. Pri odgovoru o poslovanju in delovanja Rokometnega kluba Sevnica ga zanima,
če je bila skupščina kluba v tem vmesnem času od priprave odgovora, že
sklicana.
Franc Pipan:
3. Pri odgovoru glede rakavih bolezni v Sloveniji predlaga, da na vprašanje
odgovori Zdravstveni dom Sevnica, tudi z opredelitvijo o vrsti rakastih obolenj,
o izvajanju preventive, vplivih okolja na obolevanje…
4. Z odgovorom, ki ga je podalo Ministrstvo za zdravje, v zvezi z dejstvom, da v
svetu zavoda Splošna bolnišnica Brežice ni predstavnika iz občine Sevnica, ni
zadovoljen in ponovi mnenje, da bi v svetu zavoda moralo biti zagotovljeno
zastopanje predstavnikov vseh občin, za območje katerih je bil zavod
ustanovljen.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
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Ad 12
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Irena Dobnik:
Poda predlog, da se v proračun uvrsti ureditev pokopališča v Gabrijelah (pitna voda, klopi,
ureditev odvoza smeti).
Tanja Novšak:
Predlaga seznanitev občanov s predpisi s področja urejanja javnega reda in miru. Meni, da je
predvsem v strnjenih naseljih ogromno kršitev, ki se nanašajo na uporabo kosilnic in motornih
žag ob nedeljah in praznikih.
Frančiška Zemljak:
Poda predlog, da naj Občina Sevnica pridobi informacijo, zakaj na Osnovni šoli Ane Gale
Sevnica svet zavoda spet ni imenoval ravnatelja/ice.
Gregor Korene:
1. Zanima ga, kakšno je poslovanje/prihodki Rokometnega kluba Sevnica.
2. Želi pojasnilo, ali je Rokometni klub Sevnica res prodal tri mlade igralce Rokometnemu
klubu Celje Pivovarna Laško. Ker Občina Sevnica financira delovanje Rokometnega
kluba Sevnica, meni, da je občina upravičena opozarjati na tovrstno prakso.
3. Predlaga preučitev možnosti sklicevanja sej Občinskega sveta Občine Sevnica ob 16.
uri.
Janez Kukec:
Predlaga sanacijo poškodovane mulde na cesti proti Telčicam, nasproti Pijane Gore.
Franc Pipan:
1. Predlaga neposredno pomoč Občine Sevnica oškodovancem - čistim kmetom v
Črnomlju, ki jih je prizadela nedavna ujma.
2. Predlaga, da se uporabnike balinišča v parku Sevnica opozori, da ne puščajo svojih
vozil na dovozni poti v sam park.
3. Predlaga vzpostavitev nadzora na Zbirnem centru Sevnica glede požarne varnosti,
predvsem ponoči.
4. Svetnik v svojem imenu povabi občinski svet na izlet v Žalec z degustacijo piva iz
fontane, župan pa naj poskrbi za prevoz. Predlaga, da se izlet organizira v okviru sklica
zadnje seje občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018.
5. Predlaga postavitev fontane z vinom v Sevnici.
Božidar Groboljšek:
Želi pojasnilo, kaj pomeni in kaj vsebuje strošek izdelave projektne dokumentacije pri prijavi
na razpis, naveden pri amandmajih Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto
2018.
Ivan Orešnik:
1. Predlaga uvrstitev sanacije poškodovanega mostu v Krmelju v načrt razvojnih
programov (NRP) oziroma, da naj Občina Sevnica čimprej poskrbi za ureditev.
2. Predlaga sanacijo poškodovanih bankin na cesti Šentjanž – Kal.
Tomaž Lisec:
1. Predlaga postavitev pitnika in igral pri igrišču na Drožanjski cesti.
2. Zanima ga stanje projekta obnove mostu na Sevnični.
3. Zanima ga, ali je možno organizirati javni prevoz vsaj enkrat mesečno, ob petkih, v
jutranjih urah, v smeri sevniškega pokopališča.
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4. Predlaga, da naj Občina Sevnica uskladi rabo prostora pri bazenu Sevnica z
Zavodom KNOF in Mladinskem svetom občine Sevnica.
Ad 13
Razno
Župan:
- povabil je na nekatere družabne dogodke in dogodke v okviru Sevniškega grajskega
poletja, ki bodo potekala tekom celega poletja.

Seja je bila zaključena ob 17.35 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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