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ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 24.4.2019, 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
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Jelka Tršinar, višja svetovalka župana
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica, k 3. in 4. t.d.r.
Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, k 5. t.d.r.
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 7. in 8.t.d.r
Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o., k 11.t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Smilja Radi – Posavski obzornik
- Branka Dernovšek s snemalcem – TV Vaš kanal
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: pozdravi vse prisotne in odpre 6. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. 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 s tem, da se po skrajšanem postopku
obravnavajo 9. točka - predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2019, 11. točka - predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za

stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod in 12. točka - predlog Odloka o spremembi in
dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE
Boštanj.
Župan: odpre razpravo
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 6. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavajo 9. točka dnevnega reda – predlog Odloka o spremembi Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2019, 11. točka dnevnega reda – predlog Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj –
zahod in 12. točka dnevnega reda – predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne
27.3.2019
3. Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018
4. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019
5. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2018
6. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018
7. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019
8. Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
za:
- oskrbo s pitno vodo
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
- čiščenje komunalne odpadne vode
- ravnanje z odpadki
- pogrebna dejavnost – 24-urna dežurna služba
9. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 –
skrajšani postopek
10. Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica
11. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko
Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB27.hm in DB11.hm) – skrajšani
postopek
12. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani postopek
13. Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Radeče ter Občino
Sevnica in Občino Škocjan
14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018
15. Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020
16. Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
17. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Krmelj
18. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
20. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
21. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
5. redne seje občinskega sveta z dne 27.3.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev zapisnika 5. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 5. redne seje občinskega sveta z dne 27.3.2019.
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 sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 5. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 5. redne seje občinskega sveta z dne 27.3.2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev podata župan in Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica:
Plinovod d.o.o. Sevnica je majhno javno podjetje s tremi zaposlenimi, z relativno majhnim
prometom, a kljub temu za sevniško okolje pomembno podjetje. Glede na dejstvo, da podjetje
ne dosega pričakovanih ciljev na področju finančne vzdržnosti, bo potrebno razmisliti o
strategiji podjetja. Direktor Anton Krajnc v okviru predstavitve poročila pove, da podjetje
opravlja dve energetski dejavnosti, in sicer sistemski del, ki predstavlja upravljanje s
plinovodnim omrežjem, ter trgovski del, ki predstavlja dobavo zemeljskega plina odjemalcem.
Decembra 2018 je imelo podjetje 662 odjemalcev, od tega 549 gospodinjskih in 113
komercialnih odjemnikov. Na omrežju plin dobavlja še 10 ostalih dobaviteljev. Na sistemskem
delu finančno dobro delujejo, čeprav je ta del reguliran s strani agencije, na trgovskem delu pa
zaradi zmanjšanih količin prodanega plina in neugodne nabavne cene, izkazujejo izgubo. Ena
izmed možnosti je povišanje cene plina, vendar zaradi konkurence to ni smiselno.
Župan: odpre razpravo o poročilu.
V razpravi so sodelovali:
Danica Kramžar, Franc Povše, Tanja Novšak, Božidar Groboljšek, Rado Kostrevc, Franc
Pipan, Tomaž Lisec, Anton Krajnc

Povzetek razprave:
Glede na izkazano izgubo preteklega leta so člani sveta za izboljšanje finančne vzdržnosti
podjetja predlagali reorganizacijo v smislu znižanja fiksnih stroškov podjetja oziroma regijsko
reševanje problema. Predlagali so razmislek o možnosti prenosa dela vsebine v izvajanje
zunanjim izvajalcem. Več aktivnosti bi bilo potrebno izvajati na področju marketinga z
namenom pridobitve novih odjemalcev ter omrežje razširiti v Boštanj in na Blanco. Eden izmed
predlogov je bila tudi prodaja podjetja, ker slednje ni konkurenčno na trgu. Mnenja članov sveta
glede prodaje podjetja so deljena. Pred odločitvijo o prodaji naj se pripravi ekonomski izračun
poslovanja podjetja in poiščejo širše rešitve, ki bi javnemu podjetju omogočile poslovanje s
pozitivno ničlo. Kot primer je navedena združitev ogrevalnih sistemov javnih zavodov, ki so si
prostorsko dovolj blizu in imajo trenutno ločene ogrevalne sisteme. Ker je omrežje v dobrem
stanju in ni predvidenih investicijskih vlaganj, je omrežje smiselno obdržati v občinski lasti.
Nakup podjetja bi bil tudi zaradi dobrega stanja infrastrukture za kupce zanimiv, vendar bi
prodaja podjetja pomenila povišanje cen storitev za odjemalce. Ob tem je bilo izpostavljeno,
da je bilo omrežje grajeno s samoprispevkom in prostovoljnim delom. Postavljeno je bilo
vprašanje, kako je z realizacijo sklepa občinskega sveta iz leta 2016 glede združitve plinovoda
s komunalo ter kaj je Občina Sevnica v letu 2018 storila glede odprtih vprašanj z Geoplinom.
Župan pojasni, da je bila v letu 2018 izvedena uskladitev ustanovitvenih aktov podjetja, Občina
Sevnica pa kot 100 % lastnik vpisana v register, s čimer so vsa pretekla razmerja in vlaganja
z Geoplinom razčiščena. K sklepu občinskega sveta iz leta 2016 so bila podana pojasnila s
strani plinovoda, komunale in občine, tudi uskladitev aktov je eden izmed realizacij sklepa. Za
Občino Sevnica kot edinega lastnika javnega podjetja in Občinski svet Občine Sevnica je
pomembno, da lahko o podjetju odločata brez zadržkov. Razprava te točke se v veliki meri
navezuje na naslednjo točko dnevnega reda – poslovni in finančni načrt. Omrežje plinovoda v
veliki mera poteka po javnem dobrem oziroma zemljiščih v lasti občine. Upravljavec omrežja
lahko lokalni skupnosti naloži sanacijo in razna ureditvena dela v času izgradnje, plinovod pa
vsa ta dela opravi sam in sledi potrebam lokalne skupnosti. Zaradi navedenega je razmislek o
prodaji podjetja nujno potreben, kljub temu pa ni dobro planirati izgube.
Anton Krajnc doda, da pri samo treh zaposlenih prihranki praktično niso mogoči. Za omrežje
niso predvidena obnovitvena dela in vlaganja, finančno stanje je dobro, podjetje je likvidno,
poiskati pa je potrebno rešitev za vzdržno poslovanje.
Razprava te točke se nanaša na celovito poslovanje podjetja, zaradi česar se vsebina tega
povzetka razprave nanaša tudi na 4. točko dnevnega reda.
Župan: predlaga sprejem sklepa o sprejemu poslovnega poročila.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za
leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica:
Na trgovskem delu je načrtovana izguba, saj je prodana količina premajhna za pokritje
stroškov. Prav tako bo manj prihodkov s fiksnega dela – omrežnine, variabilni del pa je v veliki
meri odvisen od vremenskih razmer. Študije za širitev omrežja v Boštanj in ostala območja so

izdelane, vendar so za podjetje neugodne. Za širjenje plinovodnega omrežja prav tako ni
predvidenih nobenih državnih spodbud ali subvencij, saj se podpirajo druge oblike ogrevanja.
Župan: odpre razpravo
V razpravi so sodelovali:
Ivan Orešnik, Tomaž Lisec, Franc Povše, Rok Petančič
Povzetek razprave:
Načrtovanje izgube je za podjetje nesprejemljivo, poslovni načrt je slabo obrazložen in ne
vsebuje konkretnih rešitev za izboljšanje stanja. V kolikor ne bo predvidene ustrezne rešitve,
je podjetje smiselno prodati. Predlaga se izvedba ankete na območju Boštanja in Blance, da
se ugotovi interes tako fizičnih oseb kot tudi javnih zavodov za priključitev na plinovodno
omrežje, ter določi višino morebitne investicije. Dodajo še, da izboljšanje položaja podjetja v
obstoječi strukturi ni mogoče, zato je potrebno opraviti analizo stanja in poiskati rešitev.
Župan: predlaga sprejem dveh sklepov
SKLEP 1:
JP Plinovod d.o.o. Sevnica in Občina Sevnica v roku šestih mesecev pripravita predlog
rešitve za dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja, ki vključuje racionalizacijo znotraj
poslovanja podjetja, povezovanje z javnimi podjetji z območja Sevnice, vključitev
drugih dejavnosti ter analizo prodaje trgovskega in omrežnega dela dejavnosti.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za prvo polovico leta 2019.
Izid glasovanja: 18 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev podajo Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica, Rado Kostrevc,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Tanja Novšak, predsednica Odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo:
Direktorica pove, da celotni proračun za leto 2018 znaša 1.144.000 EUR, od tega 767.000
EUR predstavljajo prenesena sredstva Občine Sevnica, od katerih je bilo 382.000 EUR
namenjenih za obratovalne stroške ter 122.000 EUR za predhodno usklajene investicije. Iz
naslova pridobitne dejavnosti je bilo ustvarjenih 3 % prihodkov, iz trženja programov javne
službe, ki predstavljajo sredstva iz razpisov, vodenja, animiranja, botrstva, najemnin, vstopnin,
uporabnin objektov, reklam in donacij pa je bilo pridobljenih 118.000 EUR. V preteklem letu je
javni zavod uspešno posloval in ustvaril presežek v višini 5.541 EUR.
Pernovškova v nadaljevanju podrobno predstavi vsebino poročila o delu za preteklo leto po
posameznih področjih: kultura, šport, turizem in mladinska dejavnost. Doda, da je zavod v
lanskem letu nadaljeval z utečenimi aktivnosti ter razvijal nove programe in produkte s
turističnim in izobraževalnim značajem, sodeloval pri trajnostnem razvoju Lisce in ostalih večjih

projektih, se uspešno prijavljal na razpise, izvedel osem projektov iz leta 2017 ter izvajal
različne aktivnosti v okviru občine, regije in širše.
Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo sta obravnavala poročilo
in ga posredujeta občinskemu svetu v seznanitev.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Rado Kostrevc, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc, Tomaž Lisec, Miran Grubenšek, Janez Kukec,
Franc Povše, Janez Šerjak, Majda Jazbec, Stanislava Žičkar, Božidar Beci
Povzetek razprave:
Člani sveta pohvalijo dobro pripravljeno in izčrpno poročilo, prav tako pohvalijo delo zavoda,
ki udejanja ideje, izvaja bogato vsebino in upravlja z veliko objekti, ter zaposlene na zavodu,
ki delovni čas prilagajajo izvajanju dejavnosti. Podan je predlog za spremembo pravilnika o
izposoji kombiniranega vozila, saj imajo po trenutno veljavnih kriterijih prednost športna
društva.
Direktorica pojasni, da so vozilo prejeli v upravljanje od Športne zveze ter da je vozilo
namenjeno izvajalcem športnih dejavnosti, saj je potreba po uporabi vozila največja prav na
tem področju (prevozi na turnirje in tekmovanja). Člani sveta opozorijo na težave z grajsko
kavarno, ki je kljub dvema izvedenima javnima razpisoma še vedno zaprta. Predlagajo
znižanje najemnine ter izpostavijo možnost, da se kavarna odpre le za določen čas v letu in
podajo pobudo, da zaposleni na zavodu sami skrbijo za odprtje kavarne ter za napovedane
skupine izberejo zunanjega izvajalca. Predlagajo tudi, da se za delovanje zavoda in izvedbo
dejavnosti več sredstev pridobi iz javnih razpisov, saj je lastna udeležba previsoka, kljub temu,
da so razpisni pogoji vedno zahtevnejši, pridobljena sredstva pa pogosto ne tako visoka.
Pernovškova pojasni, da imajo ponudniki težave s kadri, ki mora biti na voljo, čeprav ni
konstantnega obiska. Na drugem razpisu je bila najemnina znižana na 178 EUR, a se na razpis
kljub temu nihče ni prijavil, zato so pričeli z individualnim iskanjem ponudnika. Glede prijav na
razpise pa pove, da 13 zaposlenih izvaja dejavnosti s štirih področij. Na trgu ustvarijo 283.000
EUR, kar pomeni, da je aktivnosti ogromno, še posebej pri projektih, kjer so vodilni partner.
Župan: predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP :
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2018
Uvodno obrazložitev podata Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Pomoč na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in
financiranje te storitve spada v pristojnost občine. Socialna oskrba na domu obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene ter pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov. V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu izvaja Center za socialno

delo Posavje, Enota Sevnica. V Občini Sevnica ni čakalnega obdobja za storitev, pomoč na
domu se dobro povezuje s patronažno službo in drugimi programi v okviru zdravstvenega
doma. Trenutno je v program vključen 101 uporabnik.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval poročilo in ga predlaga občinskemu svetu v
seznanitev.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Rado Kostrevc
Povzetek razprave:
Člani sveta pohvalijo delo centra in urejenost tega področja, saj je starostna struktura občanov
neugodna, vedno več je starejših in dementnih bolnikov, kapacitete domov za ostarele pa so
zaradi težjih bolnikov zmanjšane. Glede na to, da se število oseb, ki sodijo med ranljive skupine
starostnikov povečuje, jih zanima vloga občine pri pripravi dolgoročne strategije za širitev
nastanitvenih kapacitet v domovih za ostarele ali varovanih stanovanjih. Izpostavljena je tudi
cena pomoči na domu, ki znaša 18 EUR dnevno, dan bivanja v domu pa znaša 26 EUR.
Župan pove, da bo v prihodnjih mesecih pripravljena dokumentacija glede širitve kapacitet
nastanitvenih objektov. Občina Sevnica sicer ni glavni iniciator, ker tudi ni ustanovitelj tovrstnih
ustanov. Sešlarjeva pojasni, da je cena storitve odvisna od poseljenosti občine, analiza
povprečne cene v Sloveniji (17,50 EUR) kaže, da smo malo nad povprečjem, primerljivi s
posavskimi občinami. Potrebno pa je poudariti, da gre za izvajanje nadstandardne storitve na
domu.
Župan: predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Direktor predstavi vsebino poslovnega načrta za letošnje leto in pove, da podjetje s 70
zaposlenimi izvaja tržno dejavnost in opravlja gospodarske javne službe. Pričakujejo pozitiven
poslovni rezultat in preko 60 mio prihodkov, pri čemer višina dobička za javno podjetje ni tako
pomembna kot kakovostno izvajanje storitev za primerno ceno. V letošnjem letu je predvideno
širjenje vodooskrbnih sistemov na še neurejenih območjih, saj je cilj zagotavljati isto storitev
za isto ceno vsem uporabnikom. Na področju čiščenja in odvajanja odpadnih komunalnih voda
so na ČN Log iztoki v reko Savo vsakoletno kontrolirani. Na področju odpadkov težavo
predstavlja kopičenje odpadne embalaže, saj upravljavci ne prevzemajo viška embalaže, ker
ni poslovnega interesa za obdelavo odpadkov. Veljati je začela nova uredba o odpadnih
nagrobnih svečah, na podlagi katere mora komunala zbirati in predajati sveče predelovalcem
odpadkov, kar je bi prej strošek krajevnih skupnosti. Izvajanje 24-urne pokopališke dežurne
službe bo potekalo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, ob upoštevanju krajevnih
značilnosti. V tržnem delu je predvidena izvedba projektov, med katerimi je izgradnja cest,

sanacija bazenske školjke, izgradnja vežice v Boštanju. Prav tako kot partner sodelujejo v več
projektih LAS.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem poslovnega načrta.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje
komunalne odpadne vode, ravnanje z odpadki, pogrebna dejavnost – 24-urna dežurna
služba
Uvodno obrazložitev podajo župan, Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica in Franc
Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Obravnava in potrditev elaboratov o cenah izvajanja storitev javne službe na občinskem svetu
je sicer določena v primeru, ko povišanje cen presega 10 % cene storitve. Obravnava
elaboratov pa je smiselna tudi v primeru, ko to ni zakonska obveznost, saj cene vplivajo na
strošek vsakega občana. Enako kot cena storitve je pomembno tudi, da se z ustreznimi cenami
zagotavljajo viri za kakovostno izvedbo storitev.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval elaborate in občinskemu svetu predlaga njihovo
potrditev.
Mitja Udovč pove, da je izdelava elaboratov in njihova potrditev določena z Uredbo MEDO, ki
velja od leta 2014. Obveza vsakega izvajalca gospodarskih javnih služb je priprava elaborata
skladno z metodologijo določeno v uredbi, pri čemer se upošteva poročilo preteklega leta in
potrjeni načrt tekočega leta, tako da priprava elaborata sloni na dejanskih podatkih. Vsaka
cena storitve posamezne službe je sestavljena iz cene izvajanja storitev in omrežnine. V
elaboratih je navedena tudi primerjava cen s sosednjimi občinami. V nadaljevanju predstavi
vsebino posameznih elaboratov.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Povše, Danica Kramžar, Rado Kostrevc, Gregor Korene
Povzetek razprave:
Člani sveta glede na zahtevno gradivo in izračune prosijo za enostavno pojasnilo sprememb,
ki jih elaborati prinašajo, z navedbo konkretnega primera. Član sveta se ne strinja s podražitvijo
cen komunalnih storitev, zato ne bo glasoval za potrditev elaboratov. Postavljeno je še
vprašanje glede najema infrastrukture, in sicer na kakšen način se oddajajo v najem vaški
vodovodi, ki se predajajo v upravljanje komunali.
Direktor pojasni spremembo na primerih in navede dejanske zneske povišanja pri tistih
storitvah, ki se dražijo. Župan doda, da se je v zadnjih letih vrednost infrastrukture vodovodnih

sistemov zvišala na cca. 10 mio evrov, saj se sistem konstantno dograjuje. Zaradi intenzivnega
vložka v infrastrukturo so investicije vsako leto višje od prejete najemnine. Ko bo vodooskrbna
mreža razvita, bo začela padati tudi najemnina, kot se je to zgodilo pri odpadkih. Prejeta
najemnina se sicer nameni za razvoj sistema. Predmet investicij so praviloma tudi preneseni
vodovodi, ki so predmet vzdrževalnih del, sanacij in sistemskih posodobitev. Cilj uredbe MEDO
je, da se komunalna infrastruktura dolgoročno sama vzdržuje. Navedeno je težje doseči na
redko poseljenih območjih, zaradi česar so subvencije višje. Kot primer: Občina Brežice je
subvencije ukinila, pri nas pa predlagamo postopno zniževanje subvencij.
Župan: predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP 1:
Občinski svet je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in
zaračunane cene.
Izid glasovanja: 17 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je potrdil elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica za 24-urno dežurno službo ter ceno storitve 24-urne dežurne službe.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev poda mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance:
JP Komunala d.o.o. Sevnica namerava najeti kredit v višini 300.000,00 EUR, in sicer za nakup
opreme za čiščenje greznic, za izvajanje zimske službe in prenovo poslovnih prostorov na
sedežu podjetja. Za odplačilo kredita imajo lastne vire. Ker v Odloku o proračunu Občine
Sevnica za leto 2019 načrtovana višina kreditov in poroštev ni določena, jo je potrebno s to
spremembo nominalno določiti.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodno obrazložitev poda mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance:
Predlog soglasja k zadolžitvi se vsebinsko navezuje na prejšnjo točko dnevnega reda. V
Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019 smo opredelili
manjkajočo pravno podlago (višino) za zadolževanje javnega sektorja na ravni občine.
Predlagamo, da Občinski svet JP Komunala d.o.o. Sevnica izda soglasje za najem kredita, s
katerim bodo izvedli načrtovane investicije.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodelovala Danica Kramžar, ki opozori na neustrezno naveden znesek
dolgoročnih finančnih obveznosti v poslovnem načrtu JP Komunala d.o.o. Sevnica.
Župan: predlaga sprejem soglasja k zadolžitvi.
SKLEP:
Občinski svet daje soglasje JP Komunala d.o.o. Sevnica za najem kredita v višini
300.000,00 EUR za investicijska vlaganja v poslovne prostore v lasti podjetja ter za
nakup opreme za čiščenje greznic in izvajanje zimske službe.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Milena Lukić,
Demida arhitektura d.o.o. in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Roman Perčič pove, da je Občina Sevnica v februarju 2018, na podlagi pobude zasebnega
investitorja, pričela s postopkom priprave strokovnih podlag za uvedbo postopka priprave
OPPN za območje, ki v OPN z odlokom ni posebej določeno. Predstavi časovnico aktivnosti
in vse faze postopka priprave odloka.
Izdelovalec OPPN podjetje Demida arhitektura d.o.o., ki ga je izbral investitor, predstavi
vsebino odloka in vizualizacijo območja namenjenega gradnji stanovanjskih stavb. Odbor za
okolje in prostor je obravnaval gradivo in občinskemu svetu predlaga, da odlok sprejme po
skrajšanem postopku.
Župan poda pojasnilo k vprašanju iz uvoda glede aktivnosti za prestavitev daljnovoda, in sicer
pove, da je zaradi vplivnega območja daljnovoda trenutno mogoča gradnja na sedmih od
osmih gradbenih parcel.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podata Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor ter Franc
Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj je bil sprejet leta 2009. Ker je bila v vmesnem času
na območju izvedena parcelacija zemljišč, je potrebno obstoječi odlok uskladiti z novimi
parcelnimi številkami, saj je investitor gradnje proizvodno-skladiščnega objekta v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Ker ne gre za vsebinsko spremembo odloka, se predlaga
sprejem odloka po skrajšanem postopku.
Odbor za okolje in prostor je obravnaval gradivo in občinskemu svetu predlaga, da odlok
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem odloka po skrajšanem postopku.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Radeče
ter Občino Sevnica in Občino Škocjan
Uvodno obrazložitev podata Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor ter Franc
Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila predlog poteka meja občin glede na meje
v zemljiškem katastru in občine pozvala, da meje medsebojno uskladijo. Občina Sevnica se je
glede spornih mejnih vprašanj uskladila z Občino Radeče in Občino Škocjan. S strani GURSa smo prejeli potrjen predlog dogovorjenih medsebojnih mej, ki ga mora potrditi občinski svet.
Gradivo je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor, ki občinskemu svetu predlaga, da
sprejme predlog sprememb občinskih mej.
Župan: odpre razpravo.

V razpravi sta sodelovala:
Božidar Groboljšek in Gorazd Zupanc
Povzetek razprave:
Podan je pomislek glede poteka meje po vodni strugi ter postavljeno vprašanje glede meje z
Občino Škocjan – varianta A, in sicer ali je širina pasu večja od 200 m, saj je potrebno v tem
primeru uskladitev mej reševati z elaboratom.
Župan: predlaga sprejem predloga sprememb mej.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog sprememb občinske meje med Občino Radeče in
Občino Sevnica v skladu s predlogom Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen, št. 99_110-1) in
Občino Škocjan in Občino Sevnica v skladu s predlogom Obrazca 1 (ZEN-A – 27. člen,
št. 110_121-1).
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018
Uvodno obrazložitev podajo župan, direktor občinske uprave, mag. Vlasta Marn, vodja
Oddelka za finance in predstavniki delovnih teles Danica Kramžar, po pooblastilu predsednika
Odbora za finance in proračun, Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in
kmetijstvo, Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti in Franc Povše,
predsednik Odbora za okolje in prostor:
Župan pove, da je zaključni račun prikaz poslovnih rezultatov preteklega leta in obsežen
dokument, ki transparentno odraža preteklo delo. Direktor občinske uprave predstavi strukturo
zaključnega računa, realizacijo NRP-ja in posamezne postavke, ki so v gradivu obrazložene s
strani oddelkov in skrbnikov projektov. Del zaključnega računa bo predmet revizije, morebitni
napotki bodo upoštevani. Gradivo, ki je tudi javno dostopno, je podrobneje obravnaval Odbor
za finance. Marnova doda, da zadnja leta povprečnina ne sledi socialnim gibanjem, kar pomeni
večje breme proračuna za izvajanje obveznih nalog. Proračun nominalno pada, kljub temu pa
se investicijska vlaganja izvajajo in se ne zmanjšujejo.
Predsedniki delovnih teles podajo stališča odborov, ki so gradivo zaključnega računa
obravnavali na svojih sejah in predlagajo občinskemu svetu sprejem zaključnega računa.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem zaključnega računa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 15
Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020
Uvodno obrazložitev podata župan in mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance:
V zadnjih letih se soočamo s trendom padanja zanimanja občanov za politiko, pada tudi
udeležba na volitvah. Stanje je boljše na nižjih ravneh odločanja v okviru krajevnih skupnosti,
kjer je prav tako opaziti razliko med ruralnim in urbanim okoljem. Koncept participativnega
proračuna se uvaja zaradi povečanja vključenosti in sodelovanja občanov pri odločanju o
izvedbi manjših ureditev, ki pripomorejo k višanju kakovosti bivanja. Cilj je vzpodbuditi
komunikacijo preko elektronskih medijev, predvsem mladih, za katere je to prioritetni način
sporazumevanja in ga dnevno uporabljajo, njihovo sodelovanje z lokalno skupnostjo pa je
večinoma še neizdelana izkušnja. Marnova doda, da je praksa občin glede izvajanja koncepta
participativnega proračuna različna. Namen je zajeti čim širši krog ljudi, ki v obstoječih načinih
soodločanja še ne sodelujejo. V nadaljevanju predstavi osnovne kriterije, kvote in podobno.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Rok Petančič, Tomaž Lisec, Rado Kostrevc, Janez Kukec
Povzetek razprave:
Člani sveta predlog podpirajo in menijo, da je to dober poskus pritegnitve mladih, vendar
menijo, da je potrebno povišati tako skupno kvoto kot tudi določeno višino zneska posamezne
pobude. Zanima jih, kakšni so zneski v ostalih primerljivih občinah. Razmisliti je potrebno o
kriterijih za razdelitev sredstev (glede na število prebivalstva, po krajevnih skupnostih) in
podaljšati rok prijave, o končni odločitvi posameznih pobud pa naj odloči občinski svet.
Obrazce je potrebno pripraviti na način, da bodo tudi oblikovno pritegnili mlade in omogočiti
oddajo pobud preko mobilnikov in neposredno preko spletnega obrazca. Za način pristopa do
mladih se lahko pridobi mnenje Mladinskega sveta Občine Sevnica. Podan je tudi predlog za
dodelitev sredstev vsakemu članu občinskega sveta, s katerimi bi uresničili pobude občanov
ali predlog za določeno ureditev v kraju.
Župan pojasni, da se strinja s podaljšanjem roka, vendar smo vezani na roke za sprejem
proračuna. Občinska uprava sodeluje pri določitvi pristojnosti za urejanje posamezne zadeve,
o umestitvi predloga v proračun odloča komisija, člani sveta pa odločajo o pobudah s tem, da
sprejmejo proračun. Pri dodelitvi kvot oziroma sredstev smo poskusili upoštevati sorazmernost
in uravnoteženost, vendar je težko doseči enakovredno teritorialno razdelitev sredstev.
Neposredni spletni obrazci bodo na voljo, saj je namen spodbuditi k sodelovanju mlade, ki na
drugih ravneh soodločanja ne sodelujejo. V ostalih občinah so izkušnje različne, gre predvsem
za projekte manjših ureditev. Tudi pri nas mora neposredno odločanje pridobiti najprej neko
izkušnjo. Primerjalno: v Občini Krško znaša skupna kvota 140.000 EUR.
Župan: predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s participativnim proračunom.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z uvedbo participativnega proračuna za leto 2020 in podal
naslednje predloge:
- daljši rok za oddajo pobud,
- povišanje skupne kvote,
- povišanje zneska za posamezno pobudo,
- opredelitev kriterijev za razdelitev deležev kvote po krajevnih skupnostih.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in Rado
Kostrevc, predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Cene vrtcev pri nas usklajujemo sproti, saj je bila zadnja uskladitev sprejeta septembra 2018.
Glavni element za povišanje cen programov predstavljajo plače zaposlenih, ki so se zaradi
podpisa aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor povišale. Uvedla se je tudi jubilejna
nagrada za 40 let delovne dobe, zvišal se je regres za letni dopust in odpravnine ob upokojitvi.
Poleg stroška dela so preostali elementi za določitev cene programa še materialni stroški in
stroški živil za prehrano. Vsi vrtci so na podlagi enakih izhodišč pripravili predloge novih cen.
Predlog zvišanja pomeni od 1,87 % do 4,87 % višje plačilo za starše. Konkretno: za starše, ki
v povprečnem dohodkovnem razredu v občini Sevnica plačujejo 35 % cene programa, to
pomeni 7 evrov višje plačilo. Cene bodo veljale od 1.5.2019 dalje.
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog cen programov v vrtcih in občinskemu
svetu predlaga, da ga sprejme.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Božidar Beci, Rado Kostrevc, Rok Petančič, Franc Povše
Povzetek razprave:
Člane sveta zanima, kakšen je odstotek vključenosti otrok v vrtce. Predlagajo, da država zniža
ceno vrtca in občina dodeli višje subvencije doplačil in s tem razbremeni starše. Na račun
povišanja cen programov bi se morala dvigniti tudi kakovost hrane, in sicer s tem, da bi država
omehčala zdajšnje zakonske omejitve po zakonu o javnem naročanju ter ponudniki ponudili
višjo kakovost hrane. Omenijo problematiko čakalnih vrst in previsok razkorak med najnižjim
in najvišjim plačilom enakega programa vrtca za starše. Čeprav občina dobro skrbi za
subvencije in je participacija staršev za takšno kakovost storitve smiselna, predlagajo, da se v
okviru SOS-a in na ravni regije aktivnosti usmerijo v spremembe na sistemski ravni, ki
pomenijo razbremenitev staršev in posledično višjo rodnost.
Župan pojasni, da ima trenutni sistem določeno subvencijo občine, sevniška v povprečju
doplačuje 70 % programa vrtca, v desetih letih se je vključenost otrok v vrtce povišala iz 55 %
na 85 %. Glede zvišanja kakovosti prehrane pa občina v okviru priprave javnih razpisov za
izbiro ponudnikov lokalno pridelane hrane že sodeluje, kolikor zakonske določbe javnega
naročanja to dopuščajo. Največji nominalni dvig cen programov vrtcev nosi občinski proračun,
s čimer se zagotavlja normalno delovanje zavodov, manjši del pa odpade tudi na starše.
Župan: predlaga sprejem sklepa o določitvi cen programov v vrtcih.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 16 za 1 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 17
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Krmelj
Uvodno obrazložitev podata Maja Šušterič, splošna služba in Božidar Groboljšek, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet Osnovne šole Krmelj je razpis za delovno mesto ravnateljice objavil v Uradnem listu RS,
št. 14/19 z dne 8. 3. 2019. Na razpis se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje vse razpisne
pogoje, in sicer Gusta Mirt, profesorica razrednega pouka. Svet OŠ Krmelj je v skladu z
zakonodajo Občinski svet Občine Sevnica zaprosil za izdajo mnenja o prijavljeni kandidatki za
ravnateljico.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s pisno prijavo
kandidatke, ki je tudi osebno predstavila svojo prijavo in program vodenja šole v naslednjem
mandatnem obdobju. Komisija je po predstavitvi kandidatke, njenih načrtov za delo v
prihodnjem mandatu in razpravi podala pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke za
ravnateljico.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa o izdaji pozitivnega mnenja o kandidatki.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole
Krmelj, Gusti Mirt, profesorici razrednega pouka, stanujoči na naslovu Krmelj 81, 8296
Krmelj.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog soglasja k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Maja Šušterič, splošna služba in Božidar Groboljšek, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet Knjižnice Sevnica je v Uradnem listu RS, št. 14/19 z dne 8. 3. 2019, objavil javni razpis
za delovno mesto direktorja/direktorice Knjižnice Sevnica. Na razpis se je prijavila ena
kandidatka, in sicer Anita Šiško, univerzitetna diplomirana bibliotekarka in profesorica
slovenskega jezika, ki izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta
in jo je svet zavoda izbral kot primerno kandidatko za direktorico Knjižnice Sevnica.
Svet Knjižnice Sevnica je ustanoviteljico Občino Sevnica zaprosil za izdajo soglasja k
imenovanju predlagane kandidatke za direktorico. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je po predstavitvi kandidatke, njenih načrtov za delo v prihodnjem mandatu in
razpravi sprejela sklep, da občinski svet izda soglasje k imenovanju kandidatke za direktorico
zavoda.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.

Župan: predlaga sprejem sklepa o izdaji soglasja k imenovanju.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Anite Šiško, univerzitetne diplomirane
bibliotekarke in profesorice slovenskega jezika, stanujoče na naslovu Straža pri Raki
24, 8274 Raka, za direktorico Javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 19
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjimi pripombami:
Gregor Korene
- predlaga dodatno pojasnilo k odgovoru na njegovo vprašanje glede urejanja dostopnih cest
do posameznih objektov.
Plavje na Savi:
- Rok Petančič: predlaga, da se aktivnosti glede iskanja odgovorne institucije za odstranitev
plavja in preprečitev onesnaževanja Save nadaljujejo
- Franc Pipan: smiselno je obvestiti Inšpekcijo za okolje in naravo
- Franc Povše: predlaga sklic sestanka s HESS in DRSV
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 20
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- Predlaga, da občina sofinancira izgradnjo klančine za invalide bloka v Naselju heroja
Maroka 23 v Sevnici
- Predlaga, da se na Planinski cesti ob Sevnični (na območju od Zemljakovih do
Radejevih) uredi pločnik z morebitno prestavitvijo Sevnične, saj gre za nevaren odsek
Tanja Novšak
- Predlaga, da se na parkirišča v modri coni v starem delu Sevnice namestijo listi za
označitev začetka parkiranja
Darja Pompe
- Na rondoju pri Lidlu predlaga postavitev usmerjevalne table za Loko pri Zidanem Mostu
- Predlaga ureditev odlagališča odpadkov ob avtobusni postaji ob državni cesti v vasi
Črete
- Predlaga sanacijo mostu in čiščenje potoka v vasi Črete
Tomaž Lisec
- Zanima ga, koliko sredstev je občina v letih 2017 in 2018 dejansko namenila za odmere
cest

-

Zanima ga stanje projekta izgradnje pločnika od Mirnskega mosta do trgovine Hofer,
saj naj bi bili vsi dokumenti pripravljeni
Predlaga, da občina z vključitvijo ustreznih institucij poskrbi za sprostitev javnih površin
ob skladišču trgovine Inpos v Dolnjem Boštanju
Zanimajo ga rezultati meritev na območju bodočega stadiona

Stanislava Žičkar
- Predlaga vzpostavitev modre cone pri vrtcu v Sevnici (nasproti Lisce)
- Predlaga, da se na DRSI poda pobuda za ureditev talnih označb za kolesarje na mostu
- Zanima jo, kje se nahaja rimska peč, ki je bila najdena v bloku v Naselju heroja Maroka
v Sevnici
- Predlaga, da občina Domu za upokojence Impoljca zaradi težke finančne situacije
pomaga pri plačilu NUSZ
Božidar Beci
- Predlaga izgradnjo pločnika na nadvozu Orehovo
Franc Povše
- Ponovno predlaga več aktivnosti pri prestavitvi daljnovoda Boštanj
- Predlaga, da občina izvaja aktivnosti v smeri čimprejšnje izvedbe projektov, ki se
navezujejo na državne cestne projekte v občini (Šentjanž – Glino, most Log, podhod
pod železniško postajo v Boštanju)
- Zanima ga, ali ima občina pripravljene projekte, s katerimi se bo lahko prijavila na
državne javne razpise ter ali je občina kreditno sposobna v smislu kritja lastne
soudeležbe ob prijavi na javne razpise
Miran Grubenšek
- Opozori na slabo kakovost asfalta na začetku pločnika od Lidla do elektrarne HE
Boštanj
Janez Kukec
- Opozori na slabo stanje ceste v Tržišču (nasproti Zidarstva Bergant, ob hiši Kolenc), ki
jo spodjeda potok
Rado Kostrevc
- Predlaga sanacijo lesenega mostu v Gabrju
Gregor Korene
- predlaga postavitev ogledala ob cesti Blanca – Brestanica, in sicer pri odcepu za Kladje
(vključevanje na cesto za smer Brestanica)
Matej Imperl
- Opozori na slabo stanje mrliške vežice na Razborju in predlaga postopno ureditev
- Predlaga dokončno odstranitev objekta ob državni cesti v zaselku Lisce
Gorazd Zupanc
- Zanima ga, ali se bodo ureditvena dela potoka na Bregu nadaljevala
Ad 21
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje redne seje, ki bo predvidoma v sredo,
29.5.2019 in jih povabi na prvomajsko srečanje na Lisci ter slovesno obeležitev 150. obletnice
slovenskega tabora.

Gorazd Zupanc člane sveta povabi na koncert Okteta Jurij Dalmatin iz Boštanja, ki praznuje
50. obletnico delovanja.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
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