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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
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ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 27.3.2019, 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, Rado Kostrevc, Danica Kramžar, Janez
Kukec, Tomaž Lisec, Marjan Ločičnik, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Ivan Orešnik, Rok Petančič,
Franc Pipan, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc,
Stanislava Žičkar.
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
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Tanja Žibert, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
Martin Bratanič, direktor RRA Posavje, k 4. t.d.r.
Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica, k 5. t.d.r.
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 6.t.d.r
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Smilja Radi – Posavski obzornik
- Martin Luzar – Dolenjski list
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 5. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje
Župan: Ob začetku seje je prisotnih 25 članov sveta. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnava 7. točka dnevnega reda - predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Odpre razpravo.

Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 5. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 7. točka dnevnega reda – predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 5. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 4. redne seje občinskega sveta z dne
27.2.2019
3. Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala
4. – 6.3.2019 do 17.00
4. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2018
5. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019
6. Letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
7. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica – skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini
Sevnica – druga obravnava
9. Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – druga
obravnava
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
11. Seznanitev z imenovanjem podžupana Občine Sevnica
12. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja/ico Vrtca Ciciban Sevnica
13. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2019
14. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
4. redne seje občinskega sveta z dne 27.2.2019
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
V razpravi je sodeloval: Božidar Groboljšek.
Povzetek razprave:
Opozori se na napačno zapisano ime člana občinskega sveta pri 11. točki dnevnega reda.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika 4. redne seje.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 4. redne seje občinskega sveta z dne 27.2.2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
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 sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 4. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 4. redne seje občinskega sveta z dne 27.2.2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika in sklepa 1. dopisne seje
občinskega sveta, ki je potekala 4. – 6.3.2019 do 17. ure
Župan: Odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: Predlaga potrditev zapisnika 1. dopisne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala 4. –
6.3.2019 do 17. ure
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepa poda župan:
Sklep je bil zapisan v vsebini, kot je bil sprejet. Posredovan je bil ustreznim službam.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepa 1. dopisne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepa 1. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala
4. – 6.3.2019 do 17. ure.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2018
Uvodno obrazložitev podajo župan, Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in
kmetijstvo in Martin Bratanič, direktor RRA Posavje:
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predloženim gradivom in občinskemu
svetu predlaga izdajo soglasja k predlogu razporeditve presežka iz leta 2018.
RRA Posavje je javni zavod, ki izvaja naloge v javnem interesu. Ima 10 zaposlenih, od katerih
je direktor vezan na mandatno obdobje, 3 so redno zaposleni in opravljajo naloge s področja
regionalnega razvoja, ostali pa za čas trajanja projektov (3-7 let). Delo zavoda je v letu 2018
potekalo v skladu s področno zakonodajo in usmeritvami, začrtanimi v predhodnih letih. Izvajali
so se projekti, ki so se začeli v prejšnjih letih, v skladu z zagotovitvijo kadrovskih in finančnih
potreb pa so v letu 2018 pripravljali in izvajali tudi nove projekte. Izvedene pa so bile vse
načrtovane naloge, in sicer s pozitivnim bilančnim izidom. Oblika in vsebina poročila je
predpisana, v gradivu je predložen povzetek izvedenih aktivnosti, ki so vezane na posamezne
finančne perspektive. Občina Sevnica je bila najuspešnejša pri črpanju sredstev na področju
LAS akcijskih skupin, kjer so lokalne skupnosti zelo pomembni partnerji. Dober primer je
področje ribištva, kjer so v Posavju edini, ki so skozi ribiški sklad zagotovili nova delovna
mesta. Da gre za referenčni projekt, je z dvakratnim obiskom potrdila tudi evropska komisija.
Župan: Odpre razpravo o poročilu.
V razpravi so sodelovali:
Franc Povše, Vincenc Knez, Franc Pipan, Rok Petančič, Božidar Beci, Matej Imperl
Povzetek razprave:
Poudari se, da je za gospodarski in turistični razvoj Sevnice, bolj kot 3. razvojna os, pomembna
vzpostavitev boljših cestnih povezav na relacijah Sevnica - Trebnje in Krško - Radeče - Celje.
S področja štipendiranja je bilo postavljeno vprašanje, ali so bile izčrpane vse možnosti s strani
delodajalcev oziroma pokrit njihov interes za štipendiranje ter ali je agencija zavzela kakšno
stališče in vodila aktivnosti glede ohranitve statusa brežiške bolnišnice kot regionalne
bolnišnice. Podana je bila pobuda za začetek aktivnosti v vseh posavskih občinah, usmerjenih
v čimprejšnjo ustanovitev regionalne organizacije, ki bo skrbela za razvoj, promocijo in prodajo
turističnih produktov Posavja. Opozori se, da iz poročila pri prihodkih iz tržne aktivnosti, kljub
izvedenim aktivnostim, ni navedenih prihodkov v občini Sevnica. Izpostavi se, da je potrebno
pri vzpostavitvi kolesarskih poti zagotoviti povezanost in kontinuiranost poti, za kar so potrebne
dodatne investicije. Dokler trasa ni vzpostavljena v celoti, tudi označitev ni smiselna, saj gre
lahko do neke mere tudi za zavajanje turistov. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bo državna
zakonodaja usklajena do te mere, da bo vzpostavitev večnamenskih poti na nasipih ob Savi
mogoče izvesti.
Martin Bratanič pojasni, da je glede štipendij potrebno ločiti dve vrsti štipendijskih shem. Pri
prvi, v obdobju 2007-2013, so sodelovali delodajalci, občine in agencija. Pri drugi, v obdobju
2014-2020, pa gre za dogovor med delodajalcem in štipendistom, sodelovanja občine več ni.
Slednja shema je manj ugodna za štipendista, saj gre bolj za subvencioniranje delodajalcev
kot podporo štipendistov. Čeprav so štipendijske sheme zaželjene, so hkrati težavne, saj
morajo štipendisti prejeta sredstva vrniti (do sedaj je bilo vrnjenih 25% dodeljenih sredstev), v
kolikor ne izpolnjujejo določenih pogojev. Tokrat je za celotno finančno perspektivo za
štipendijsko shemo namenjenih 2,2 mio evrov. RRA Posavje nima neposrednega vpliva na
odločanje glede statusa bolnišnice, nudi pa strokovno - tehnično podporo Svetu regije Posavje,
ki je zavzel stališče, da se ohrani status in okviri delovanja bolnišnice. Naša regija se prvič
srečuje z regijskim pristopom organiziranja turizma kot destinacije. Slovenija je s strategijo
razvoja razdeljena na 4 makro regije in 34 mikroregij, pri čemer je Posavje organizirano kot

ena mikrolokacija v celoti. RRA pri prijavi na razpise upošteva smernice tako direktorata za
turizem kot tudi STO, saj je potrebno izpolnjevati pogoje obeh, četudi nista vedno vsebinsko
usklajena. Trenutno so na razpisu prejeli 225.000 EUR, od katerih je 90 % nepovratnih
sredstev namenjenih izvedbi digitalizacije ponudnikov in 30 % izdelavi novih integralnih
turističnih produktov. Začeli so se dogovori z lokalnimi skupnostmi glede priprave skupnega
prodajnega koncepta destinacije oziroma kako organizirati prodajni del turizma. Glede na to,
da je kolesarska steza ob Savi vključena v Nacionalni razvojni program, gre za nacionalni
projekt, pričakuje se objava državnih razpisov za vzpostavitev kolesarskih poti. V prvi fazi gre
za označitev celotne kolesarske trase, v drugi pa bo šlo za investicijski del, kjer se bo trasa
prestavila ali na novo vzpostavila. O prihodkih iz tržne aktivnosti bo podano pisno pojasnilo, v
kolikor bo potrebno.
Župan doda, da je razvojni vidik 3. razvojne osi pomemben in sodi tudi v delovno področje
agencije. Pri turizmu je potrebno javno vlogo pri turizmu, ki je zgolj razvijanje in usklajevanje
podpornega okolja ločiti od samega izvajanja storitev, ki je v domeni ponudnikov. Kolesarske
poti potekajo po delu registriranih kolesarskih poti, deloma pa po občinskih in državnih cestah,
ki so manj prometne, kar sicer ni strateško, vendar je to pristop države za kontinuiran kolesarki
promet. Do zdaj so razpisi potekali v območjih, kjer je bila sprejeta celostna prometna
strategija, žal je pogoj za sprejetje mestne strategije izpolnjevalo le mesto Sevnica. Prvi pogoj
je lokacija stez, ki vodijo v mesto, saj je bila to zahteva v smeri trajnostne mobilnosti, drugi
pogoj pa je lastništvo zemljišč, po katerih potekajo kolesarske steze. Pridobitev zemljišč je
težavno tako v primerih, ko so lastniki fizične osebe, prav tako ko so zemljišča v lasti države.
Slednje pride do izraza pri vodnih zemljiščih, ko je z enim zakonom omogočena izgradnja
večnamenskih poti po nasipih, z drugim pa prepovedana kategorizacija teh poti znotraj
vodnega prostora. V primeru spremembe obstoječe zakonodaje, bo občinski svet s tem
seznanjen.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP 1:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje
za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz
naslova tržne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje iz leta 2018 v višini
831,11 EUR, ki se nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti v agenciji v
letu 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica
Nadzorni odbor Občine Sevnica ima pet članov, ki jih je imenoval Občinski svet Občine
Sevnica za obdobje 2018 - 2022. Člani nadzornega odbora si bodo na podlagi programskofunkcionalne klasifikacije proračuna Občine Sevnica, lastnih strokovnih znanj, izkušenj pri delu
ter zahtevnosti spremljanja posameznih elementov proračuna, razdelili delovna področja.

Nadzorni odbor načrtuje, da bo v letu 2019 v skladu s Poslovnikom opravil pregled ravnanja s
premoženjem v letu 2018, nadzor zaključnega računa oziroma posamičnih postavk za leto
2018, nadzor nad posamično investicijo, izvedeno v letu 2018, nadzor nad realizacijo
finančnega načrta ter usklajenost računskega izkaza s finančnim načrtom enega javnega
zavoda in ene krajevne skupnosti ter obravnaval morebitne pisne pobude in pritožbe občanov,
naslovljenih na nadzorni odbor. Po potrebi oziroma na osnovi utemeljenih prejetih pobud bo
opravljen izredni nadzor. O ugotovitvah pri nadzorovanih osebah bo nadzorni odbor izdelal
poročilo z mnenji, priporočili in predlogi ukrepov. Po izvedenih nalogah iz Letnega programa
dela pa bodo izdelali poročilo o delu za leto 2019, ki bo posredovan županu in občinskemu
svetu. Dokončna poročila o nadzorih in letno poročilo bodo objavljena na spletni strani Občine
Sevnica.
Župan: Odpre razpravo
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa o seznanitvi z letnim programom dela in finančnim načrtom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z letnim programom dela in finančnim načrtom Nadzornega
odbora Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev podata župan in Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
JP Komunala d.o.o. Sevnica po določbah Zakona o gospodarskih družbah sodi med majhna
podjetja, ki niso podvržena obvezni reviziji, vendar se kljub temu zaradi transparentnega
poslovanja, skladno z računovodskimi standardi, letna poročila revidirajo. Komunalne
dejavnosti se zaradi državne regulative konstantno spreminjajo. Podjetje izvaja tri obvezne
gospodarske javne službe: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z
odpadki. Tri javne službe opravljajo na podlagi odloka, in sicer vzdrževanje cest, pogrebna in
pokopališka dejavnost ter urejanje javnih površin. Z letošnjim letom so dobili v izvajanje še
vzdrževanje javne razsvetljave. Glede na to, da uporabniki zahtevajo visoko kakovost
opravljenih storitev za čim nižjo ceno, dobiček podjetja ni primarni cilj. V letu 2018 je bilo veliko
sredstev namenjenih obnavljanju javne infrastrukture ter vlaganju v osnovna sredstva. V
zadnjih 10 letih je bilo zgrajenih infrastrukturnih objektov v vrednosti 18 mio evrov, ki jo je,
skladno z zakonodajo, potrebno tudi amortizirati. Zaradi znižanja stroška končnega
uporabnika, del sredstev iz proračuna za plačilo najemnine infrastrukture vsako leto nameni
Občina Sevnica (v letu 2018 - 54% stroškov najemnine infrastrukture). Podrobneje je bilo
predstavljeno izvajanje posameznih javnih služb. Nadzorni svet podjetja je sprejel sklep, da se
bilančni dobiček v višini 22.884 EUR, nameni za povečanje osnovnega kapitala, del pa ostane
na postavki nerazporejeni dobiček.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Darja Pompe, Tanja Novšak, Rado Kostrevc, Franc Povše

Povzetek razprave:
Izrečena je pohvala županu za redno udeležbo in konstruktivno sodelovanje na sejah
nadzornega odbora podjetja. Prav tako je za dobro vodenje podjetja pohvaljen direktor Mitja
Udovč, saj ima podjetje pozitiven odnos do zaposlenih, visoko odzivnost do okolja in
uporabnikov, uspešno se odzivajo na nove izzive in širjenje že tako kompleksne dejavnosti,
pri čemer naj se visoko postavljen standard opravljanja storitev poskuša ohraniti. Za
samoiniciativnost in dobre ideje sta bila pohvaljena tudi delavca na javnih površinah.
Podane so bile pobude za bolj pogosto praznjenje in čiščenje zabojnikov za biološke odpadke
v blokovskih naseljih v poletnem času ter periodično postavitev zabojnikov za rabljena oblačila.
Izpostavljena je problematika plastičnih ovojev bal, ki se odlagajo v zabojnike za embalažo ali
celo sežigajo v naravi, ter zbiranje in odlaganje odpadnih gospodinjskih olj. Podan je predlog,
da JP Komunala d.o.o. prevzame tudi vzdrževanje javnih poti, kar je trenutno v izvajanju
posameznih krajevnih skupnosti, ki imajo težave z vzdrževanjem poti predvsem v zimskem
času.
Mitja Udovč pojasni, da plastične ovoje bal uporabniki odlagajo v zabojnike, nekateri jih
pripeljejo na zbirni center. Načeloma bi za pravilno odlaganje morali poskrbeti kmetje sami,
ker gre za embalažo. Potrebno bo pripraviti ustrezno rešitev in se dogovoriti s prevzemniki
odpadne embalaže. Za zbiranje odpadnih gospodinjskih olj je podjetje prijavilo projekt na LAS
Posavje, v okviru katerega je predvidena dobava manjših posodic za gospodinjstva, postavitev
osmih zbirnih otokov po občini, nabava vozila za zbiranje olja ter predvideno čiščenje olj z
namenom nadaljnje uporabe v smislu trajnostnega razvoja. Zabojnike za oblačila ja na podlagi
dogovora postavil zunanji izvajalec, ki je skrbel tudi za prevzem. Zaradi poškodb zabojnikov,
odtujitev stvari in onesnažene okolice, so zabojnike odstranili. Oblačila se zbirajo na zbirnem
centru, razmišljajo pa o določitvi datumov in prevzemnih mestih za oblačila, kot je to urejeno
pri akciji zbiranja nevarnih odpadkov. Prevzem javne službe vzdrževanja javnih poti bi za JP
Komunala d.o.o. pomenilo velik finančni in logistični zalogaj, saj gre za velike površine in
kontinuirano delo skozi vse leto. V lanskem letu so prevzeli le zimsko vzdrževanje javnih poti
na območju sevniške in boštanjske krajevne skupnosti, ker v okviru javnega naročila niso imeli
prijaviteljev.
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica v višini 22.884,00 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2018, razporedi
kot sledi:
- 12.777,04 EUR se razporedi v zakonske rezerve
(do višine 10% vrednosti osnovnega kapitala)
- 10.106,96 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Občina Sevnica je skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica in z
Odlokom o javni razsvetljavi v Občini Sevnica s 1.1.2019 na Javno podjetje Komunala d.o.o.
Sevnica prenesla izvajanje gospodarske javne službe redno vzdrževanje javne razsvetljave.
Ker Komunala d.o.o. Sevnica med glavnimi dejavnostmi te javne službe nima opredeljene, je
Občino Sevnica z dopisom pozvala k ustrezni spremembi odloka.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica po skrajšanem postopku.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Alenka Mirt,
vodja Splošne službe in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Stroški taks so zmanjšani kot predlagano po prvi obravnavi, ločeno za pravne in fizične osebe.
V gradivu je primerjalna tabela višin taks z drugimi občinami, iz katere je razvidno, da so
predlagani zneski za stranke ugodni. Skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku je
zoper vsak akt mogoče vložiti pritožbo, v kolikor ni z zakonom možnost pritožbe izrecno
izključena. Ker Zakon o urejanju prostora možnosti pritožbe ne izključuje, se stranke zoper
izdan sklep lahko pritožijo. Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in predlaga
občinskemu svetu, da ga sprejme v posredovani obliki.
Župan: Odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval:
Tomaž Lisec
Povzetek razprave:
Predlagano je znižanje stroškov za lokacijsko preveritev s sprejemom amandmaja k 3. členu
odloka, z namenom biti investitorjem, predvsem mladim, prijazna občina.
Župan: predlaga glasovanje o amandmaju k 3. členu odloka.

SKLEP 1:
3. člen Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za
obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Sevnica
se spremeni, tako da se glasi:
Stroški za posamezno lokacijo preveritev znašajo za pravne osebe:
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.000,00 evrov,
- za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev 2.000,00 evrov,
- za omogočanje začasne rabe prostora 1.000,00 evrov.
Stroški za posamezno lokacijo preveritev znašajo za fizične osebe:
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 500,00 evrov,
- za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev 1.000,00 evrov,
- za omogočanje začasne rabe prostora 500,00 evrov.
Izid glasovanja: 6 za 10 proti (prisotnih 25).
Sklep ni sprejet.
Župan: predlaga sprejem odloka v drugi obravnavi.
SKLEP 2:
Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 20 za 4 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica
– druga obravnava
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Franc Povše,
predsednik Odbora za okolje in prosto:
Predloženi odlok je potrebno sprejeti zaradi spremembe področne zakonodaje v letu 2016.
Zaradi relativno občutljive problematike in posega na že urejeno področje dela tako krajevnih
skupnosti kot komunale, je bilo prehodno obdobje od prve do druge obravnave predloga
odloka daljše. Cilj odloka je, da se lokalno značilen način opravljanja te dejavnosti ohrani in
vzdržuje cenovni nivo storitev ter da se ne porušijo utečena razmerja. Pred drugo obravnavo
odloka je bilo izvedeno usklajevanje na več nivojih, tako v okviru občine, krajevnih skupnosti,
komunale kot tudi v okviru medobčinskih združenj. V prehodnem obdobju sta dve krajevni
skupnosti sami izrazili željo po prenosu dejavnosti na komunalo.
Alenka Mirt predstavi bistvene vsebinske spremembe, ki jih prinaša odlok. Med drugim omeni,
da občani razlik v ceni zaradi sprejema odloka ne bodo čutili, saj je predvideno prehodno
obdobje do leta 2020. Upravljavcu bodo storitve plačevali kot do sedaj krajevnim skupnostim,
razliko v ceni pa bo krila Občina Sevnica kot subvencijo k ceni.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in občinskemu svetu predlaga njegov
sprejem.
Župan: Odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali:
Brigita Karlovšek, Mitja Udovč, Franc Povše
Povzetek razprave:
Izražen je pomislek glede smiselnosti prenosa izvajanja pogrebne službe na komunalo, saj so
prebivalci določenih krajev poslovilne objekte in pokopališča zgradili in urejali sami, prispevali
finančna sredstva in svoje delo, z odlokom pa jim bo vse to odvzeto, četudi se sprejema zaradi
državne zakonodaje. Izpostavljeno je tudi vprašanje, ali se bodo lahko občani za ureditev prvih
formalnosti po smrti še vedno obračali na posamezne osebe, ki so to počele daljše časovno
obdobje.
Župan pove, da se kljub upoštevanju državnih predpisov, v odloku predvideni instrumenti, da
se status teh objektov uredi pravno, dejansko pa se zadeve v največji dopustni meri ohranijo
in sledijo obstoječim navadam. Predvideno je upoštevanje finančnih vložkov v infrastrukturo
posameznikov, predvideni so posebni dogovori o plačevanju storitev (primer KS Šentjanž).
Postopen prehod v sistemsko ureditev je vedno zahteven, v veliko primerih pa si občani sami
želijo organizirano izvajanje dejavnosti.
Direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica doda, da bodo dejavnost izvajali dogovorno, v
sodelovanju z občino in krajevnimi skupnostmi ter v največji možni meri upoštevali posebnosti
posameznih krajevnih značilnosti, kar tudi za podjetje predstavlja določen izziv. V pripravi je
kataster pokopališč, sledi digitalizacija katastra, s pomočjo katerega bo v prihodnosti mogoče
preko spleta poiskati posamezni grobni prostor ipd.
Župan: Predlaga sprejem odloka v drugi obravnavi.
SKLEP:
Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v
Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 1 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica
Uvodno obrazložitev sta podala Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor ter Franc
Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Občina Sevnica kot mladim prijazna občina je na podlagi 23. člen Odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Sevnica uredila subvencioniranje
komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem s posebnim pravilnikom. V
času izvajanja pravilnika se je ugotovilo, da je 60 dnevni rok za vložitev vlog za subvencijo
komunalnega prispevka prekratek, zato se rok za vložitev vloge za dodelitev subvencije
podaljšuje na 6 mesecev od dokončnosti oz. pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.
Hkrati se odpravljajo še nekatere manjše neskladnosti, in sicer navedba plačilnega naloga
namesto plačanega računa, saj odločba o odmeri komunalnega prispevka ne vsebuje računa
in navedba mladega investitorja poleg mlade družine, kot je navedeno v ostalih členih
pravilnika, za predložitev dokazila o izpolnjevanju statusa upravičenca.

Predlog spremembe pravilnika je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, ki občinskemu
svetu predlaga, da ga sprejme.
Župan: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: Predlaga sprejem pravilnika.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Seznanitev z imenovanjem podžupana Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda župan, ki občinski svet seznani z imenovanjem Janeza Kukca za
podžupana Občine Sevnica.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
Ad 12
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja/ico Vrtca Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda Vrtec Ciciban Sevnica je v mesecu februarju 2019 objavil razpis za prosto delovno
mesto ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Na razpis so se pravočasno prijavili trije kandidati,
prepoznih vlog ni bilo. Po pregledu vlog je svet zavoda iz nadaljnjega postopka kot nepopolno
izločil eno vlogo, ki ni vsebovala vseh dokazil določenih v razpisu. Svet zavoda Občino Sevnica
prosi za izdajo pozitivnega mnenja o obeh prijavljenih kandidatih za ravnatelja vrtca, ki sta
podala popolno vlogo ter izpolnjujeta razpisne in zakonske pogoje, in sicer za Tanjo Sorčan in
Branka Ambrožiča.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Rok Petančič, Franc Povše, Franc Pipan, Alenka Mirt, župan
Povzetek razprave:
Opozori se na napačno navedeno ime enega od kandidatov. Izraženo je strinjanje k izdaji
pozitivnega mnenja obema kandidatoma brez določitve prednosti posamezniku. Izpostavi se
tudi izpolnjevanje pogojev za imenovanje ravnatelja v smislu opravljenega ravnateljskega
izpita.

Alenka Mirt pojasni, da je za ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja
ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na navedeno je za ravnatelja lahko imenovan tudi
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat
po zakonu.
Župan: predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja kandidatoma za ravnatelja.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje obema kandidatoma za ravnatelja/ravnateljico
Vrtca Ciciban Sevnica, in sicer:
- Tanji Sorčan, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok, stanujoči na naslovu Novi
Grad 13, 8294 Boštanj, in
- Branku Ambrožiču, diplomiranemu vzgojitelju predšolskih otrok, stanujočemu na
naslovu Bela Cerkev 1, 8220 Šmarješke Toplice.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Skladno s 27. členom ZSPDSLS-1 je mogoče med letom načrt dopolniti oziroma spremeniti,
če tako narekujejo spremenjene prostorske potrebe ali druge okoliščine, ki jih ob pripravi načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem ni bilo mogoče določiti oziroma načrtovati.
V dopolnitvi št. 1 je predlagan nakup nepremičnin v k.o. Boštanj, ki v naravi predstavljajo
pločnik ob občinski lokalni cesti LC 372342 Boštanj – Dolenji Boštanj ter nepremičnine v k.o.
Sevnica, ki v naravi predstavljajo zemljišča z objektom v varovalnem pasu vodotoka Sevnična.
Parcele v k.o. Sevnica se prodajajo v okviru zavezujočega zbiranja ponudb v postopku stečaja
zapuščine, Občina Sevnica pa jih pridobiva zaradi ureditve poplavne varnosti vodotoka.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem prve dopolnitve načrta ravnanja.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Parcele navedene v gradivu so nastale v okviru odmer odsekov občinskih kategoriziranih cest
po dejanskem poteku. V naravi predstavljajo dele zemljišč v zasebni uporabi ter ne služijo več
namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. S sklenitvijo menjalnih oziroma
prodajnih pogodb se bo zemljiškoknjižno stanje nepremičnin uskladilo z dejanskim. Glede na
to, da so predmetne nepremičnine v zemljiški knjigi vknjižene kot javno dobro, je potrebno za
razpolaganje s parcelami predhodno ukiniti status javnega dobra.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parcele št. 1489/5, 1489/8, 1489/10, 1490/2, 1490/4, 1490/5, 1490/7, 1490/8, 1490/17 in
1492/5, vse k.o. 1366 Ledina
- parcele št. 2673/12, 2673/13 in 2673/14, vse k.o. 1393 Studenec
- parcele št. 702/3, 702/5, 705/12, 705/18, 705/7, 705/9, 705/10, 709/3, 714/2, 714/4, 714/6,
715/4, 715/6, vse 1369 Trnovec
- parcele št. 1690/6, 1690/8, 1690/11, 1695/11, 1695/15 in 1696/10, vse k.o. 1367
Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 15
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 oziroma pobude članov občinskega
sveta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- Zanima ga, v kateri fazi je postopek gradnje daljnovoda v Dolenjem Boštanju, ki poteka
v smeri naselja Radna, zaradi katerega naj bi bila na več gradbenih parcelah
onemogočena stanovanjska gradnja
Tanja Novšak
- izpostavi pomanjkanje specialnih pedagogov (defektolog in logoped), ki bi nudili pomoč
otrokom z učnimi težavami v osnovnih šolah in opozori, da šole ne morejo zaposliti
učitelja brez strokovnega izpita. Predlaga preučitev možnosti štipendiranja deficitarnih
poklicev
- Zanima jo, zakaj se javna razsvetljava ponoči ugaša le na določenih predelih
Franc Pipan
- V Zdravstveni postaji Krmelj predlaga zaposlitev dodatnega zdravnika, ki bi mu občina
zagotovila tudi stanovanje
- Predlaga namestitev defibrilatorjev v vse mrliške vežice, sredstva za nakup in
izobraževanje za uporabo defibrilatorjev naj krijeta občina in zdravstveni dom
- Zanima ga podatek, ali in v kakšni meri, podjetja s sedežem v sevniški občini, ki
zaposlujejo tujce, sponzorirajo dejavnosti in prireditve v občini
Stanislava Žičkar
- Predlaga, da se pri Osnovni šoli Ane Gale Sevnica uredijo barvne talne označbe, ki
opozarjajo na šolsko območje, kot je to urejeno pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica
- Predlaga, da se na MDDSZ poda predlog za ureditev koriščenja študentskih bonov tudi
pri gostinskih ponudnikih v Sevnici
- Predlaga dodatno financiranje Mladinskega sveta Občine Sevnica, ki finančna sredstva
za izvajanje dejavnosti pridobiva zgolj iz javnih razpisov
Vincenc Knez
- Predlaga, da se preverijo tehnične možnosti za izboljšanje prometne varnosti na
cestnem odseku za smer Lisičje Jame ob regionalni cesti Sevnica–Radeče, kjer cestna
ograja zapira pogled predvsem voznikom, ki vozijo proti Radečam
Janez Kukec
- Predlaga sanacijo gradbenih jam na cestišču na lokalni cesti v Pijavicah, ki že pol leta
ovirata promet
- Predlaga, da se v Krsinjem Vrhu – Gornja Stara vas zaradi prometne varnosti ob
zemljišču odstranjenega vinograda postavi cestna ograja v dolžini cca. 30 m
Tomaž Lisec
- Poda pobudo za pripravo idejne zasnove za izboljšanje cestne povezave na odseku
Boštanj – Mokronog
- Predlaga sodelovanje občine pri reševanju prostorske problematike sevniškega
Rdečega križa, primerna lokacija se mu zdi nekdanja trgovina Mercator - Cenko
- Predlaga ustrezne oznake za umiritev prometa pri križišču Drožanjske ceste - smer
Hrasti
- Zanima ga, po kakšnih cenah občina kupuje defibrilatorje
Ivan Orešnik
- Predlaga povečanje aktivnosti občine pri načrtovanju trase 3. razvojne osi

Gorazd Zupanc
- Predstavi pobudo civilne iniciative staršev otrok iz Loke pri Zidanem Mostu glede
prestavitve bazne postaje za digitalno radijsko upravljanje železniškega prometa in
predlaga, da se izvedejo neodvisne meritve sevanja bazne postaje
Aleš Mrgole
- izpostavi stanje čistilne naprave v Tržišču, ki naj bi bila neprimerno umeščena v prostor,
prav tako še ni bil opravljen tehnični prevzem
- Zanima ga, kakšni so načrti z objektom nekdanje osnovne šole v Tržišču
Rok Petančič
- Po sevniški občini potekajo tri vinsko turistične ceste, ki ne izpolnjujejo kriterijev
ureditve glede označitev in ponudbe, zato predlaga celovito sistemsko ureditev tega
sektorja turizma
Gregor Korene
- Zanima ga, kako lahko občina zagotovi vzdrževanje cest do posameznih stanovanjskih
objektov
- Opozori na slabo stanje večnamenske poti na nasipu ob Savi
- Ponovno izpostavi ureditev cestišča na mostu Jelovec z dosutjem peska

Ad 17
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje redne seje, ki bo predvidoma 24.4.2019 ter
jih obvesti, da bodo gradivo za zaključni račun prejeli 15.4.2019, ker tako zahteva področna
zakonodaja.

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

