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ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 18.12.2019, 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, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Rado Kostrevc,
Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Rok Petančič, Franc Pipan,
Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta: Ivan Orešnik
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
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
- Roman Strlekar, Višji svetovalec za pravne zadeve
- Aleš Stegenšek, programer aplikacij
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
- Vesna Kržan, Občina Brežice
- Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica
- Tomaž Willenpart, DRSI, Sektor za investicije v ceste
- Vit Ljubetič, Promico, d.o.o.
- Milivoj Ročenovič, BPI d.o.o.
- Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
Prisotni predstavniki medijev:
- Vernesa Sadulai s snemalcem, Ansat TV
- Martin Luzar, Dolenjski list
- Smilja Radi, Posavski obzornik
Župan pozdravi vse prisotne in odpre 12. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. 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.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 12. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavata 7. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica in 16. točka
dnevnega reda Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško, 5. točka
dnevnega reda pa se obravnava, ko prispejo poročevalci.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 12. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne
20.11.2019
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – 2. obravnava
4. Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020 – 2024
5. Predstavitev projekta Premostitveni objekt čez Savo in glavno železniško progo Zidani
Most – Dobova na Logu
6. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za drugo polovico
leta 2019
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Sevnica – skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 – prva obravnava
9. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar –
marec 2020
10. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2020
11. Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2020
12. Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020
13. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj
in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za
leto 2020
14. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2020
15. Informacija o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica
16. Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško - skrajšani postopek
17. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
19. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
11. redne seje občinskega sveta z dne 20.11.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
V razpravi je sodeloval Matej Imperl, ki pove, da se je njegov predlog glede ureditve prometne
signalizacije nanašal na območje celotne občine in ne samo na Razbor.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 11. redne seje občinskega sveta z dne 20.11.2019.
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.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 11. redne seje občinskega sveta z dne
20.11.2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – 2. obravnava
Uvodno obrazložitev podajo župan, Vesna Kržan, predstavnica Občine Brežice in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Občina Sevnica je ena izmed soustanoviteljic Posavskega muzeja Brežice, katerega vodilna
ustanoviteljica je Občina Brežice. S soustanoviteljicami preko skupnega organa izvajamo svoje
ustanoviteljske obveznosti in pravice. Vesna Kržan predstavi predlog sprememb odloka, ki so
potrebne za izboljšanje izvajanja dejavnosti ter nadaljnji razvoj zavoda. Vsebina predloga
odloka je bila obravnavana na seji skupnega organa, ki je odločil, da je akt primeren za drugo
obravnavo, saj je besedilo usklajeno in upošteva predloge podane v prvi obravnavi. Predlog
odloka je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki občinskemu svetu predlaga, da ga
sprejme.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski
muzej Brežice.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog Strateškega načrta Knjižnice Sevnica za obdobje 2020 – 2024
Uvodno obrazložitev podata Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica in Rado Kostrevc,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Strateški načrt Knjižnice Sevnica je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki
upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo in se sprejme
za obdobje petih let. K načrtu je potrebno pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja, soglasje
pa poda svet zavoda. Knjižnica Sevnica je ena izmed 58 splošnih knjižnic, ki razpolaga z
89.000 enotami gradiva in ima 3.000 aktivnih članov. Direktorica podrobneje predstavi vsebino
načrta, njegove osnovne usmeritve in strateške cilje zavoda v prihodnjem obdobju. Pove, da
bodo nadaljevali z obstoječimi aktivnostmi (otroške delavnice, družinsko branje, bralni krožki,
literarni večeri, potopisna predavanja, razstave ipd.) ter nadgrajevali programe na različnih
strateških področjih (knjižnična zbirka, storitve, domoznanstvo, sodelovanje, partnerstva in
promocija ter kadri in delovni procesi). Omeni, da bo v prihodnjem letu realiziran projekt
potujoče knjižnice - bibliobus, ki bo z namenom približevanja storitev uporabnikom deloval na
18 postajališčih v občini. Odbor za družbene dejavnosti občinskemu svetu predlaga, da k
predstavljenemu strateškemu načrtu poda pozitivno mnenje.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Gorazd Zupanc, Rado Kostrevc, Rok Petančič
Povzetek razprave:
Člani sveta pohvalijo delo zavoda, njegovo sodelovanje z drugimi institucijami (dom
upokojencev, šole) ter širino knjižnega gradiva in podpirajo uvedbo bibliobusa. Nekateri
menijo, da je število članov prenizko, drugi pa, da je članstvo relativno, saj lahko več članov
družine uporablja eno izkaznico. Zanima jih, kako je z literaturo za slabovidne in predlagajo,
da se osnovnošolcem po končanju šolanja ponudi članstvo brez plačila članarine. Izpostavijo,
da morajo biti sredstva za delovanje zavoda s strani občine zagotovljena tudi v prihodnje, brez
zmanjševanja, saj gre za kulturno ustanovo, ki izvaja aktivnosti v javnem interesu.
Šiškotova pove, da je malo knjig v Braillovi pisavi, razpolagajo pa z zvočnimi knjigami in s
knjigami z večjo pisavo. Osebe stare do 18 let članarine ne plačujejo, so pa v letošnjem letu z
brezplačno članarino nagradili najzvestejše člane. Glede znižanja sredstev doda, da so se od
leta 2010 sredstva s strani države znižala za 50 %. Župa doda, da je Knjižnica Sevnica postala
ustanova zaupanja, ki se uspešno prilagaja novim zahtevam in izzivom, s projektom bibliobusa
pa bo knjižnična dejavnost dostopna tudi v oddaljenih krajih. Izpostavi še pomembnost
povezovanja knjižnice in njenih dejavnosti s šolami in njihovimi knjižnicami.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Knjižnice Sevnica za
obdobje 2020 – 2024.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predstavitev projekta Premostitveni objekt čez Savo in glavno železniško progo
Zidani Most – Dobova na Logu
Uvodno obrazložitev podajo župan, Tomaž Willenpart, DRSI - Sektor za investicije v ceste, Vit
Ljubetič, Promico, d.o.o. in Milivoj Ročenovič, BPI d.o.o.:
Župan uvodoma pove, da je vlada leta 2006 sprejela sklep o dodatnih ureditvah pri gradnji HE
Arto – Blanca, v katerem je bila upoštevana potreba občine po premostitvi reke Save pri Logu.
Prav tako je bila v državnem prostorskem načrtu predvidena ukinitev treh nivojskih prehodov
cesta – železnica. Pred letom 2012 je bil izdan sklep vlade, da občina lahko načrtuje državno
prostorsko ureditev s sprejemom OPPN, ki je prostorski temelj za nadaljevanje postopkov.
DRSI je projekt uvrstila v NRP in naročila projekt za izvedbo, ki ga predstavniki DRSI danes
predstavljajo. Tomaž Willenpart doda, da je bil projekt leta 2010 uvrščen v proračun ter da je
Občina Sevnica s hitrim sprejemom prostorskega akta svojo vlogo dobro opravila. V letu 2020
sledi projektiranje, v letih 2020/2021 pa je predvidena izvedba geodetskih postopkov parcelacij
zemljišč. Projekt obsega 281 m dolg most, prestavitev regionalne ceste v dolžini 1,1 km ter
ukinitev treh nivojskih prehodov. Predstavnik podjetja Promico d.o.o. z vizualizacijo in
tehničnimi podatki podrobneje predstavi projekt. Z vidika prometnih rešitev ga dopolni še
predstavnik podjetja BPI d.o.o..
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Povše, Vincenc Knez, Brigita Karlovšek, Rok Petančič, Gregor Korene, Janez Šerjak
Povzetek razprave:
Člane sveta zanima, ali je v projektu upoštevana možnost izrednih prevozov ter ali je v projekt
vključena celostna ureditev oziroma povezana obstoječih poti. Podan je tudi predlog za
umestitev avtobusnega postajališča bližje naselja. Izpostavljeno je slabo stanje mosta Sevnica
– Boštanj ter izvedba ostalih projektov direkcije, ki so vezani na Boštanj (podvoz obala).
Projektanta pojasnita, da je z namenom preusmeritve tovornega prometa iz mesta upoštevana
možnost izrednih prevozov, krožna križišča pa so ugodnejša tudi z varnostnega vidika. V
projekt so vključene samo navezave na obstoječe poti, celostna ureditev pa se lahko izvede v
sklopu ukinitev nivojskih prehodov oziroma po uskladitvi z upravljavci zemljišč. Pri umestitvi
avtobusnega postajališča ni druge možnosti, saj je potrebno upoštevati varnost udeležencev
v prometu. Vodja Sektorja za ceste pojasni, da so vsi mostovi redno pregledani, rekonstrukcija
sevniškega mostu pa je predvidena po odprtju mosta na Logu, saj ga bodo lahko takrat zaprli
in obnovili v celoti. Glede ostalih projektov na območju Boštanja pove, da je direkcija s pomočjo
občine odkupila dve nepremičnini, katerih odstranitev je predvidena v naslednjem letu, sledi
pa izgradnja pločnika in kolesarske steze na obeh straneh ceste. Gradnja izven nivojskega
križanja je predvidena po letu 2024, ko bo več znanega tudi glede končnega poteka 3. razvojne
osi.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s predstavitvijo projekta Premostitveni objekt čez Savo in
glavno železniško progo Zidani Most – Dobova na Logu.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
za drugo polovico leta 2019
Uvodno obrazložitev podata župan in Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica:
Župan uvodoma pove, da je sklep občinskega sveta glede končanja poslovanja javnega
podjetja sprejet, v pripravi je terminski plan za njegovo realizacijo. Kljub temu pa javno podjetje
za pravilno poslovanje potrebuje poslovni in finančni načrt za drugo polovico leta 2019. Anton
Krajnc na kratko predstavi načrt podjetja in doda, da gre za formalnost za zaključitev
poslovanja tega leta, saj aktivnosti za prenos dejavnosti na komunalo že potekajo.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Povše, ki meni, da bi bilo smotrno distribucijo plina oddati. Župan
pove, da bo zadeva predstavljena na eni od prihodnjih sej.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za drugo polovica leta 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo župan, Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Župan pove, da lekarniška dejavnost predstavlja del zdravstvene dejavnosti in je kot takšna
pomembna za kraj. Lekarna Sevnica velja za sodobno lekarno, ki izpolnjuje pričakovanja
prebivalcev. Deluje tudi v dveh izpostavah na območju sosednjih občin (Lekarna Senovo in
podružnica Planina pri Sevnici), s katerima je bilo potrebno uskladiti vsebine, ki zadevajo
delovanje podružnic. Roman Strlekar pove, da je je bil prvotni odlok sprejet leta 2010, leta
2016 pa nov Zakon o lekarniški dejavnosti. Ker gre za uskladitve z zakonom in manj zahtevne
spremembe ter dopolnitve, se predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku. V
nadaljevanju predstavi razloge za sprejem odloka in podrobneje predstavi njegovo vsebino.
Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki nanj nima pripomb in ga
predlaga v sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Pipan, ki pohvali delovanje lekarne in ohranitev obeh izpostav,
kljub lokalnim tendencam po njihovi ukinitvi ter pohvali posodobitev odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarna Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 – prva obravnava
Uvodno obrazložitev podajo župan, Zvone Košmerl, direktor občinske uprave, mag. Vlasta
Marn, vodja Oddelka za finance in predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine
Sevnica:
Župan uvodoma pove, da je bil predlog proračuna na prejšnji seji temeljito in široko
obravnavan, v predlogu odloka pa so bili predlogi upoštevani v skladu z možnostmi. Predlog
odloka je usklajen in temelji na realnih potrebah. Pri določenih projektih je potrebno razmišljati
dolgoročno, saj niso vsi enoletnega značaja. Leto 2020 bo dinamično, pričakovan je rebalans
zaradi poslovnih usklajevanj in novih dejstev. Sprejem odloka v prvi obravnavi pomeni tekoč
začetek leta, kar vključuje pripravo projektov oziroma izbor izvajalcev del, objavo razpisov ipd.
Direktor občinske uprave vsebinsko in zneskovno predstavi spremembe, ki so nastale od
predloga proračuna do predloga odloka. Marnova doda, da so bile tudi na odborih opravljene
temeljite razprave, virov pa ni bilo mogoče povečati. Pojasni še vsebino predlaganega
amandmaja, ki se nanaša na financiranje KŠTM Sevnica. Predlog Odloka o proračunu Občine
Sevnica za leto 2020 so obravnavali vsi odbori, ki občinskemu svetu predlagajo sprejem
odloka.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala:
Franc Povše, Gregor Zupanc
Povzetek razprave:
Član sveta predlaga, da se pripravi dokumentacija za gradnjo vrtca v Boštanju. Postavljeno je
vprašanje glede projekta izgradnja pločnika na Bregu, ki ga ni več v niti v proračunu niti v NRPju ter zakaj se odkupuje objekt sušilnice v Loki, ki je vključen v načrt ravnanja. Izpostavljeno
je, da je proračun premalo razvojno naravnan.
Župan pojasni, da občinska uprava že dela na pripravi projekta gradnje vrtca v Boštanju, na
območju Brega sodelujemo s Direkcijo za ceste, sušilnica v Loki je objekt Sadjarstva Blanca,
katerega del je previden za odstranitev in ureditev trga v Loki.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2020,
ki se glasi:
V posebnem delu proračuna, v finančnem načrtu 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
se izbriše PP 04409 Delovanje uprave KŠTM, na njej načrtovana sredstva v višini
454.309 EUR pa se prerazporedijo na dejavnosti KŠTM: kultura, šport, turizem in
mladinske dejavnosti.
Spremenijo se zneski na sledečih proračunskih postavkah Oddelka za družbene
dejavnosti, tako da znašajo:
PP 18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 86.657 EUR na kontu 413300 tekoči
transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim;
PP 18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 119.538 EUR na kontu 413302 tekoči
transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve;
PP 18420 Transferi KŠTM za športne dejavnosti 85.140 EUR na kontu 413300 tekoči
transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim;
PP 18420 Transferi za športne dejavnosti 181.305 EUR na kontu 413302 tekoči transferi
v javne zavode-za izdatke za blago in storitve;
PP 18430 Transferi za mladinsko dejavnost 90.370 EUR na kontu 413300 tekoči transferi
v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim;

PP 18430 Transferi za mladinsko dejavnost 64.791 EUR na kontu 413302 tekoči transferi
v javne zavode-za izdatke za blago in storitve;
Spremenita se zneska na eni proračunski postavki v finančnem načrtu 4005 Oddelek za
gospodarstvo, tako da znašata:
PP 14420 Turizem 76.442 EUR na kontu 413300 tekoči transferi v javne zavode-sredstva
za plače in druge izdatke zaposlenim;
PP 14420 Turizem 104.002 EUR na kontu 413302 tekoči transferi v javne zavode-za
izdatke za blago in storitve.
S tem je amandma uravnotežen.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep, da je proračun Občine Sevnica za leto 2020 usklajen, s
čimer je sprejet tudi Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 3:
Občinski svet je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za
leto 2020, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za
leto 2020 in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020.
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 407.981
EUR, razpolaganje z nepremičnim premoženjem pa se načrtuje v orientacijski vrednosti
345.105 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi
načrta ravnanja ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se
lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z
nepremičnim premoženjem, do največ 20 % skupne vrednosti obeh načrtov, kar znaša
150.617 EUR.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 4:
Občinski svet je sprejel Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Sevnica v letu 2020, ki znaša 400 EUR.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica
v obdobju januar – marec 2020
9. točka dnevnega reda je bila zaradi sprejema Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2020 umaknjena z dnevnega reda.

Ad 10
Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev podata Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Mojca Sešlar predstavi vsebino Letnega programa športa, s katerim se omogoča in soustvarja
pogoje za razvoj in izvajanje športa kot celote, za delovanje društev in njihovih programov ter
vlaga v investicije in vzdrževanje javnih športnih površin in objektov. Predstavi športne
programe, ki bodo preko javnega razpisa financirani v letu 2020. Letni program športa je
obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, ki ga občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Gregor Zupanc, Božidar Beci, Miran Grubenšek
Povzetek razprave:
Člani sveta pohvalijo postavljanje zunanjih fitnes naprav, vendar je potrebno določiti lokacije,
ki so frekventne, da se naprave dejansko tudi uporabljajo. Pohvalijo povečanje sredstev in
opozorijo na napako pri navedbi letnice.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Letni program športa v Občini Sevnica za leto
2020 s tem, da se upoštevajo spremembe posameznih zneskov določenih v amandmaju
k Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev podata Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Letni program kulture določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do
kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih
pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti. Program se bo izvajal preko javnih zavodov, javnega
sklada, javnega razpisa, kulturnih društev, samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih
organizacij. Obseg sredstev za posamezno dejavnost je povzet po zneskih, ki so predvideni v
občinskem proračunu. Letni program kulture je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, ki
ga občinskemu svetu predlaga v sprejem.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala:
Franc Pipan, Matej Imperl
Povzetek razprave:
Člana sveta predlagata, da se resneje pristopi k aktivnostim za izgradnjo kulturne dvorane v
Sevnici. Zanima ju, ali so določena sredstva v proračunu predvidena za odkup zemljišča, ki je
namenjeno gradnji dvorane.

Župan pojasni, da je potrebno za gradnjo kulturne dvorane najprej pridobiti ustrezna zemljišča
in nato pripraviti projekt. V načrtu ravnanja so določena sredstva predvidena za odkup dela
zemljišča za kulturno dvorano, v primeru novih možnosti glede odkupa pa se lahko načrt med
letom tudi ustrezno dopolni.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Letni program kulture v Občini Sevnica za leto
2020 s tem, da se upoštevajo spremembe posameznih zneskov določenih v amandmaju
k Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica se za uporabo
stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo. Vrednost točke za obračun nadomestila se vsako
leto uskladi s stopnjo inflacije. Vrednost točke za leto 2019 je znašala 0,00089 EUR, vrednost
točke za leto 2020 pa znaša 0,00090 EUR. S sklepom, ki ga sprejme župan, se seznani
občinski svet.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Povše, ki ga zanima, kakšna je bila vrednost točke v letu 2019.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil s Sklepom o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb,
stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev poda Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor:
Zakon o davkih občanov določa, da je osnova za davek od premoženja (po 1. in 12. točki 14.
člena) vrednost stavbe, dela stavbe, stanovanja, garaže ter prostorov za počitek in rekreacijo,
ugotovljena po merilih in na način, ki ga določi občinski svet. Vrednost točke za leto 2019 je
znašala 3,00 EUR. Zaradi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin, se predlaga zvišanje
vrednosti točke, ki za leto 2020 znaša 3,05 EUR.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na
območju Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Občina Sevnica skladno z Zakonom o lokalni samoupravi vsako leto določi gradbeno ceno za
m² neto tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča, ki je element za izračun
prometne vrednosti nepremičnin.
Za določitev cene stanovanj Občina Sevnica določi primerljivo vrednost, ki je usklajena s
povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, vrednost stavbnega zemljišča pa se uskladi
na osnovi indeksa cen življenjskih potrebščin.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in
vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 15
Informacija o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve:
Problematika glede stadiona je bila podrobneje obravnavana na septembrski seji, v gradivu je
predložena dokumentacija, ki se nanaša na aktivnosti v zadnjem obdobju, tako odgovor
Računskega sodišča kot tudi opredelitev projektanta in izvajalca do recenzijskega poročila ter
okvirni plan aktivnosti glede nadaljevanja projekta v prihodnjem obdobju.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Povše, ki je skeptičen glede strokovnosti izvajalca ISB d.o.o..
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z informacijo o aktivnostih in ukrepih na projektu Stadion
Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Predlog Odloka o spremembi meje občin Sevnica in Laško - skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podata Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor ter Franc
Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Na podlagi vloge občanov za spremembo meje katastrske občine Radež, je Občina Sevnica
začela s postopkom spremembe meje občine. Domačija po dejanskem terenu in uporabi javne
komunalne in cestne infrastrukture sodi v občino Laško, zaradi česar lastnika predlagata, da
se meja občin tudi uradno spremeni. Predlog odloka je usklajen z Občino Laško, pozitivno
mnenje je izdal tudi GURS. Odlok bo objavljen v uradnem listu, ko ga bo v enaki obliki sprejel
tudi Občinski svet Občine Laško. Predlog odloka je obravnaval Odbor za okolje in prostor, ki
občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Gorazd Zupanc, ki pove, da je z zadevo seznanjen. Glede na to, da
domačija gravitira v občino Laško, je sprememba meje ustrezna rešitev.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 17
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
Uvodno obrazložitev podata Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve in Božidar
Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Roman Strlekar pove, da je Svet OŠ Milana Majcna Šentjanž zaradi upokojitve sedanje
ravnateljice objavil razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. Na razpis sta se prijavili dve
kandidatki, pri čemer ena kandidatka vloge, kljub pozivu, ni dopolnila. Svet osnovne šole je
Občinski svet Občine Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o kandidatki Nataši Kreže, ki izpolnjuje
predpisane pogoje. Božidar Groboljšek doda, da je kandidatka na povabilo Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tudi osebno predstavila svojo prijavo in program
vodenja šole v naslednjem mandatnem obdobju. Komisija občinskemu svetu predlaga, da
poda pozitivno mnenje o kandidatki.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki Nataši Kreže, profesorici
razrednega pouka, stanujoči na naslovu Pod hribom 11, 1431 Dol pri Hrastniku, za
ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 18
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Uvodno obrazložitev poda župan:
Župan pove, da so odgovori na vprašanja in pobude zapisani v gradivu.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 19
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Gorazd Zupanc
- predlaga, da se na zožanem delu ceste Loka – Žirovnica postavi fizična ovira za
zmanjševanje hitrosti, merilnik hitrosti ali izvaja nadzor prometa
Rok Petančič
- predlaga, da Občina Sevnica pripravi celovito informacijo glede ukrepov, s katerimi naj
bi država finančno razbremenila občine ter kaj ti ukrepi pomenijo za našo občino
Tanja Novšak
- zanima jo, kdaj je predvideno odprtje Grajske kavarne oziroma ali so dogovori z
najemnikom v teku
Franc Pipan
- zanima ga, ali je Občina Sevnica še pobratena z Občino Babušnico v Srbiji ter
predlaga, da se stiki oživijo glede na porast sodelovanje Slovenije in Srbije v zadnjem
času
Miran Grubenšek
- predlaga, da se osvetli spomenik NOB v centru Sevnice
Gregor Korene
- zanima ga, kdo je lastnik oziroma upravljavec zemljišč pri HE Arto – Blanca ter
predlaga, da se uredijo parkirišča za voznike, ki uporabljajo skupni prevoz ter za
uporabnike rekreativnih površin
Stanislava Žičkar
- predlaga, da se pregleda besedilo javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih
programov, ki vsebuje določena neskladja glede obdobja upravičenosti in roka za
oddajo poročil ter glede upravičenih stroškov in dokazil (kilometrina, potni nalogi)
- izpostavi prostorsko problematiko Osnovne šole Ane Gale v Sevnici, ki je potrebna
obnove in pozvala člane sveta k podpori pri reševanju te problematike
- zanima jo, ali je mogoče ob cesti med železniškim prehodom in mostom v Dolenjem
Boštanju vgraditi potopne robnike na delih, kjer so vgrajeni višji robniki
Franc Povše
- predlaga, da se na SŽ infrastruktura d.o.o. poda pobuda glede možnosti razširitve
ceste na njihova zemljišča

Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali Občina Sevnica razpolaga z informacijami, koliko migrantov prečka
občino oziroma ali policija o tem izdaja poročila, mogoče bi se informacija objavila tudi
v Posavskem obzorniku

Ad 12
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje ter jih povabi na prireditve v mesecu
decembru.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

