Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si
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ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 23.10.2019, 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, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Rado Kostrevc, Danica Kramžar,
Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Darja
Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta: Gregor Korene.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
- Branko Ogorevc, NOVA FINRA d.o.o. k 4. točki t.d.r.
Prisotni predstavniki medijev:
- Branka Dernovšek s snemalcem, TV Vaš kanal
- Vernesa Sadulai s snemalcem, Ansat TV
- Martin Luzar, Dolenjski list
Ostali prisotni:
- Anton Krajnc, direktor JP Plinovod d.o.o. Sevnica
Župan pozdravi vse prisotne in odpre 10. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje
Župan: ob začetku seje je prisotnih 24 članov sveta. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu.
Župan: odpre razpravo

Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 10. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 3. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 10. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 9. redne seje občinskega sveta z dne
25.9.2019
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek
4. Priporočila ustanovitelju Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za sprejem ukrepov
za izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja
5. Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
6. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2019
7. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Razno
10.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
9. redne seje občinskega sveta z dne 25.9.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev zapisnika 9. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 9. redne seje občinskega sveta z dne 25.9.2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev pregleda sklepov 9. redne seje.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 9. redne seje občinskega sveta z dne 25.9.2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
V predlogu odloka gre za uskladitev s področno zakonodajo ter za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve odloka, zaradi česar se predlaga sprejem po skrajšanem postopku. Zadnja
sprememba Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica je bila sprejeta leta 2011,
leta 2013 pa uradno prečiščeno besedilo. Glavne spremembe in dopolnitve se nanašajo na
naloge sveta zavoda, pogoje za imenovanje direktorja, financiranje javne službe in sredstva
za delo zavoda ter uskladitev posameznih dikcij.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Priporočila ustanovitelju Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
za sprejem ukrepov za izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja
Uvodno obrazložitev podajo župan, Branko Ogorevc, NOVA FINRA d.o.o., Alenka Mirt, vodja
Splošne službe, Ivan Orešnik, predsednik Odbora za finance in proračun:
Župan pove, da je občinski svet v preteklosti sprejel sklep glede priprave ukrepov za izboljšanje
stanja Plinovoda, ki se z obravnavo te točke realizira. Podjetje je bilo ustanovljeno zaradi
gradnje plinovodnega omrežja in oskrbe znotraj mesta. Po odprtju trga in konkurenčnih virov
energentov se je situacija začela slabšati. Lastniške zadeve z Geoplinom so urejene, Občina
Sevnica je edini ustanovitelj. Pripraviti je potrebno ukrepe, da se lahko oskrba s plinom
nemoteno izvaja naprej in dolgoročno racionalizira, saj gre za zdravo podjetje. Upoštevati je
potrebno sinergijske učinke v primeru združevanja, tako da ne bo obremenjen ne občinski
proračun ne JP Komunala d.o.o., na katero bi se dejavnost prenesla. Branko Ogorevc
predstavi povzetek gradiva in izpostavi, da distribucija plina na nivoju države raste, na območju
občine Sevnica pa upada. Tudi v letošnjem letu je pričakovana izguba tako na distribucijskem
kot tudi na trgovskem delu dejavnosti. Problemi so predvsem na strani stroškov – previsoka
nabavna cena plina kot sami stroški poslovanja. Težava je tudi cenovna konkurenčnost
ponudnikov plina, zaradi česar je obseg prodaje upadel na četrtino, včasih pa je bilo podjetje
edini ponudnik. Poraba plina v Sevnici predstavlja le 0,5 % količine prodanega plina v

slovenskem merilu, kar je pokazatelj majhnosti podjetja. Sevniški plinovod je na ravni države
edino tako majhno podjetje, ki samostojno opravlja dejavnost, zaradi česar je v obstoječi obliki
težko iskati racionalizacijo. Predlaga prenos dejavnosti na JP Komunala d.o.o. Sevnica, v
okviru katerega bi se obratovalni stroški lažje obvladovali, in sicer po naslednjih korakih:
prenos koncesije, prenos vseh pogodb, zaposlenih in dejavnosti, izplačilo neizplačanega
dobička in likvidacija podjetja po skrajšanem postopku. Mirtova predstavi postopek likvidacije,
v kolikor bo predlagani sklep izglasovan: Agenciji za energijo podati predlog za izdajo soglasja
k prenosu dejavnosti, sledi nov izračun omrežnine, spremembe področnih odlokov, sklenitev
pogodb z dobavitelji in uporabniki, poplačilo obveznosti, ureditev premoženjskih razmerij,
izdaja sklepa o likvidaciji in izbris podjetja iz registra. Odbor za finance in proračun se strinja s
predlaganimi ukrepi in predlaga, da občinska uprava v roku 30 dni pripravi terminski plan ter
predvidene finančne učinke prenosa dejavnosti.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Tanja Novšak, Franc Povše, Franc Pipan, Danica Kramžar, Ivan Orešnik, Tomaž Lisec,
Božidar Groboljšek, Rok Petančič.
Povzetek razprave:
Člani sveta podpirajo predlog in želijo, da se prenos dejavnosti čimprej realizira. Predlagajo,
da se dobiček prenese na Komunalo ali občino, in da se distribucija plina odda drugim
podjetjem. Menijo, da se s prenosom dejavnosti ne bo povečala prodaja energenta, saj je
obseg prodaje plina premajhen, zato je cilj znižati stroške dela. Podpirajo predlog Odbora za
finance in proračun, da se pripravi terminski plan in predvideni finančni učinki, prenos
dejavnosti iz enega podjetja na drugo pa mora najprej potrditi Agencija za energijo. Zanima jih
tudi, kakšna je vizija oziroma strategija dejavnosti v obdobju petih let po prenosu dejavnosti
ter kakšno je stanje infrastrukture, saj bodo vlaganja bremenila občinski poračun.
Župan in Branko Ogorevc dodatno pojasnita, da se dobiček izplača v proračun Občine
Sevnica, saj je ta edina ustanoviteljica. Predlog za oddajo distribucije plina zunanjim
izvajalcem ni racionalen, saj v nekem manjšem delu prispeva h kritju stroškov, ki jih ima
podjetje kot celota. S sprejetjem sklepa o prenosu dejavnosti na drugo podjetje dobimo osnovo
za začetek pogovorov z Agencijo glede soglasja in novega izračuna omrežnine. Glede na
potek pogovorov z Agencijo bo do sredine prihodnjega leta znan tudi terminski plan izvedbe
posameznega ukrepa. V primeru izračuna finančnih učinkov prenosa pred določitvijo nove
omrežnine, bi to pomenilo zgolj dvojno delo, ne pa tudi realnega prikaza stanja, saj se finančni
učinki prenosa dejavnosti trenutno lahko predvidijo le ob predpostavki, da se višina omrežnine
ne bo spremenila. Župan je zaradi navedenega predlagal, da se finančni učinki ovrednotijo v
dodatnem gradivu ob obravnavi poslovnega načrta, ki ga mora podjetje pripraviti za prihodnje
leto oziroma za obdobje do likvidacije. Glede strategije dejavnosti in stanja infrastrukture pa
pove, da bo obravnavana v okviru lokalnega energetskega koncepta, ki vsebuje tudi oskrbo s
plinom, in ga bo potrebno v prihodnjem letu zaradi uskladitve z zakonodajo pripraviti ponovno.
Župan: predlaga sprejem sklepov.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel sklep, da se prične z izvajanjem predlaganih ukrepov – prenos
dejavnosti in prezaposlitev zaposlenih Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica na
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep, da se ob sprejemu poslovnega načrta Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica za del leta 2020 predstavi tudi gradivo, ki vsebuje terminski
plan, previdene finančne učinke izvedbe postopkov prenosa neobvezne gospodarske
javne službe oskrbe z zemeljskim plinom na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
ter izvedbe postopka likvidacije Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, pregled
stanja infrastrukture plinovodnega omrežja in izvleček iz lokalnega energetskega
koncepta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev podata župan in Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Nadzorni svet javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica je obravnaval predlog za razpis za
delovno mesto direktorja javnega podjetja. Sedanjemu direktorju mandat poteče 17.12.2019.
Zaradi predvidene reorganizacije poslovanja javnega podjetja nadzorni svet ustanovitelju
predlaga, da se po poteku mandata, sedanjemu direktorju podeli funkcija vršilca dolžnosti
direktorja za največ eno leto.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Zaradi reorganizacije poslovanja in predvidenih aktivnosti likvidacije Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica se v letu 2019 ne izvede razpis za direktorja javnega podjetja.
Do konca vseh postopkov likvidacije se sedanjemu direktorju Antonu Krajncu, roj.
4.12.1959, stanujočemu na naslovu Metni Vrh 23 a, 8290 Sevnica, dodeli funkcija vršilca
dolžnosti direktorja Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, ki traja največ eno leto.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Sevnica v letu 2019
Uvodno obrazložitev podajo župan, Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Janez Kukec,
predsednik Komisije za splošne in pravne zadeve:
Izbira nagrajencev je odgovorna naloga, saj posamezniki in podjetja s svojim delom
zaznamujejo lokalno skupnost, zato je pomembno, da so prepoznani in za svoj doprinos
nagrajeni. Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj je bil objavljen v medijih in na
občinski spletni strani. V roku je prispelo šest predlogov za šest kandidatov. Komisija za
splošne in pravne zadeve je pri obravnavi vlog upoštevala obrazložitve predlagateljev za
posamezne kandidate in po tehtnem premisleku sprejela sklep o podelitvi priznanj šestim
dobitnikom.

Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se priznanja Občine Sevnica v letu 2019 podelijo
naslednjim dobitnikom:
Grb Občine Sevnica:
Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica
Zlata plaketa Občine Sevnica:
Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, Sevnica
Ciril Udovč, Dolenji Boštanj 18, Boštanj
Srebrna plaketa Občine Sevnica:
Chemcolor barve, laki, kemikalije Sevnica d.o.o., Dolnje Brezovo 35, Blanca
Društvo vinogradnikov Studenec, Studenec 33, Studenec,
Franc Mrgole, Telče 21, Tržišče.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Uvodno obrazložitev poda župan:
Župan pove, da so odgovori na vprašanja in pobude zapisani v gradivu.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- predlaga, da Občina Sevnica k izdaji poročil pozove naslednji instituciji:
o Zavod za gozdove – Območno enoto Sevnica k izdaji poročila o stanju gozdov
na območju občine Sevnica ter načinu izvajanja nadzora nad obiskovalci
gozdov (vozniki motornih koles, nabiralci gozdnih sadežev);
o Kmetijsko gozdarsko zbornico, enoto Sevnica k izdaji poročila o izvedenih
ukrepih za dobrobit lastnikov gozdov na območju občine Sevnica.

Darja Pompe
- zanima jo, kakšen bo prometni režim po zapori ceste Zidani Most, saj imajo prebivalci
ob Sevnični že sedaj težave z vozniki, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti, težavo
predstavlja tudi veliko število tovornih vozil, table pa omejitev hitrosti v Šentjurju ni, na
Planini pa je fizično obrnjena v nasprotno smer.
Tanja Novšak
- zanima jo, ali se iščejo rešitve za odprtje Grajske kavarne
- zanima jo, ali se iščejo ukrepi za sanacijo po vdoru podtalne vode v podjetje Lisca in
prostore Policije Sevnica;
- predlaga, da se v starem mestnem jedru pred zaprto gostilno Kragl odstrani stopnica
pri vhodu v gostilno ali razširi pločnik, da bo prehoden tudi z otroškimi vozički.
Franc Povše
- zanima ga, ali je Komunala Sevnica pripravljena na odvoz večjih količin odpadnih sveč
ob prihajajočem prazniku.
Miran Grubenšek
- zanima ga, ali se lahko letni program športa oziroma odlok o sofinanciranju športnih
programov sprejme vsako leto pred koncem koledarskega leta, z namenom
čimprejšnjega izplačila sredstev iz naslova javnega razpisa, glede na to, da nekatere
občine to prakso že izvajajo;
- zanima ga, ali bodo nove nastanitvene objekte na Lisci lahko koristila tudi športna
društva za izvedbo priprav; predlaga, da se uredi večnamenski prostor v površini cca.
60 m2, primeren za 25 oseb za ogrevanje pred športnimi aktivnostmi.
Tomaž Lisec
- predlaga, da občinska uprava pripravi projekt brezplačne izposoje koles, ki je v
sosednjih občinah Krško in Brežice lepo zaživel. Predlaga postavitev 3 izposojevalnic
(v Boštanju ob trgovskem centru, v centru Sevnice in starem delu mesta) s 6 kolesi na
vsaki izposojevalnici;
- glede na to, da vsi občani ne spremljajo portala javnih naročil predlaga, da se v gradivu
za naslednjo sejo občinskega sveta objavi javni razpis glede šolskih prevozov v
letošnjem letu, z obrazložitvijo razlik s prejšnjimi razpisi, da si občani sami ustvarijo
sliko, zakaj se dopoldanski šolski prevozi ne subvencionirajo več.
Marjan Ločičnik
- predlaga, da se preuči možnost vzpostavitve dnevnega varstva starejših v vsaki
krajevni skupnosti, ki razpolagajo z neuporabljenimi prostori, ki se lahko preuredijo v
dnevni center (z dnevnim prostorom, sanitarijami ter čajno kuhinjo). Dnevne centre bi
upravljali člani rdečega križa, predstavniki centra za socialno delo in starostniki sami.
Brigita Karlovšek
- zanima jo, kaj je novega glede prostorov za Rdeči križ Sevnica
- opozori na neurejenost pokopališča Kompolje, ki je bistveno slabše urejeno predvsem
v zadnjih dveh letih, odkar z njim upravlja JP Komunala d.o.o. Sevnica.
Rado Kostrevc
- podpira idejo dnevnega centra za starejše ter projekt brezplačne izposoje koles in
dolgoročno predlaga tudi proučitev možnosti za umestitev izposojevalnice v mirenski
dolini;
- pohvali izvajalca celovite ureditve stanovanjske hiše na območju naselja »Kolonija« in
predlaga, da se zaključi tudi sanacija zadnjega dela objekta knjižnice, s čimer se lahko
dokončno uredi tudi okolica objekta z dovozom;

-

predlaga, da Občina Sevnica na DRSI poda zahtevo za izvedbo ogleda uničenega
cestišča državne ceste Tržišče – Krmelj na odseku od table za Krmelj do odseka
podjetja Doga galvana d.o.o. ter zahtevo za posredovanje informacij o predvidenih
sanacijskih in vzdrževalnih ukrepih.

Stanislava Žičkar
- glede na dobro pripravljeno poročilo analize hitrosti z radarsko tablo ceste skozi Loko
pri Zidanemu Mostu, predlaga, da se meritve izvedejo tudi na cesti v Lončarjevem Dolu.
Božidar Beci
- predlaga, da se cesta od rondoja pri trgovini Lidl do table Orehovo označi s prekinjeno
ločilno črto, saj je cesta ustrezno pregledna, urejen je tudi hodnik za pešce, zato ni
potrebe po neprekinjeni črti, ki onemogoča prehitevanje počasnejših vozil.

Ad 9
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje in jih povabi na bližajoče se prireditve v
okviru občinskega praznika.
Seja je bila zaključena ob 16.50 uri.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

