OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2019
Datum: 08.03.2019

ZAPISNIK
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala 4., 5. in 6. marca 2019 (do vključno 17. ure)
Na podlagi 20. in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15-UPB, 17/17 in 44/18)
ter 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB,
17/17 in 64/18) je župan Občine Sevnica sklical 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine
Sevnica, ki je potekala 4., 5. in 6. marca 2019 (do vključno 17. ure) za odločanje o predlogu
Soglasja k nakupu poslovnega prostora in sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

Obrazložitev sklica dopisne seje:
Občina Sevnica je s strani Zdravstvenega doma Sevnica prejela dopis glede možnosti odkupa
poslovnega prostora v Sevnici, v velikosti 94,1 m², na naslovu Trg svobode 9, Sevnica.
Kupnina za poslovni prostor znaša 82.000,00 EUR, ki jo plača Zdravstveni dom Sevnica.
Skladno z Odlokom o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega
zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Uradni list
RS, št. 36/1992 in 99/2007, v nadaljevanju: odlok) je premoženje Zdravstvenega doma
Sevnica last ustanovitelja, to je Občine Sevnica. Zaradi navedenega je postopek odkupa
poslovnega prostora vezan na določila zakona in uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Občina Sevnica je predvideni odkup poslovnega prostora dodala v Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019, ki je bil dne 27.2.2019 sprejet kot
del proračuna.
Svoje soglasje k nakupu poslovnega prostora je dne 17.1.2019 že podal Svet Zdravstvenega
doma Sevnica, skladno s 13. členom odloka pa mora soglasje k prodaji podati tudi ustanovitelj.
Po izdaji vseh soglasij je možna sklenitev tripartitne kupoprodajne pogodbe, pri kateri je Občina
Sevnica kupec, Zdravstveni dom Sevnica plačnik in upravljalec ter lastnik Dejan Kastelic kot
prodajalec.

Gradivo 1. dopisne seje je vsebovalo:
- sklic seje z obrazložitvijo
- gradivo (vlogo Zdravstvenega doma Sevnica glede potreb po nakupu poslovnega
prostora, ponudbo lastnika, redni izpis iz zemljiške knjige, sklep Sveta Zdravstvenega
doma Sevnica ter osnutek predpogodbe)
- glasovnice s predlogom sklepa
- ovojnico z znamko za posredovanje glasovnic
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Predlog sklepa, o katerem se je glasovalo:
Občinski svet Občine Sevnica podaja soglasje k nakupu poslovnega prostora, ID znak: 1379953-8, v velikosti 94,1 m2, na naslovu Trg svobode 9, Sevnica in k sklenitvi kupoprodajne
pogodbe med Občino Sevnica kot kupcem, Zdravstvenim domom Sevnica kot plačnikom in
upravljavcem ter lastnikom Dejanom Kastelicem kot prodajalcem, za kupnino v znesku
82.000,00 EUR.

Potek glasovanja:
Glasovanje je potekalo 4., 5. in 6. marca 2019, zaključilo se je 6.3.2019 ob 17. uri.
Glasovnico je bilo skladno s poslovnikom mogoče vrniti:
- osebno na sedež Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica,
- po pošti na sedež Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica,
- po elektronski pošti na naslov maja.susteric@obcina-sevnica.si ali
- po telefaksu na št. 07/81 61 210 najkasneje do srede 6. marca 2019 (do vključno 17.
ure)
- ali najkasneje 6. marca 2019 oddati na pošto.
Gradivo je bilo vsem 25 članom občinskega sveta posredovano po elektronski pošti,
glasovnica z ovojnico pa tudi po pošti.
Poročilo o vrnjenih glasovnicah:
Skupaj je bilo vrnjenih 17 glasovnic, ki so bile vrnjene pravilno in pravočasno.
Izid glasovanja:
ZA predlagani sklep je s podpisom glasovalo 17 članov občinskega sveta, proti ni bil nihče.
Predlagani sklep je sprejet.

Ugotovitev:
Občinski svet Občine Sevnica je na 1. dopisni seji, ki je potekala 4., 5. in 6. marca 2019 (do
vključno 17. ure) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica podaja soglasje k nakupu poslovnega prostora, ID znak:
1379-953-8, v velikosti 94,1 m2, na naslovu Trg svobode 9, Sevnica in k sklenitvi
kupoprodajne pogodbe med Občino Sevnica kot kupcem, Zdravstvenim domom
Sevnica kot plačnikom in upravljavcem ter lastnikom Dejanom Kastelicem kot
prodajalcem, za kupnino v znesku 82.000,00 EUR.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti
Sklep je sprejet.
Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
višja svetovalka občinskega sveta

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
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