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OBČINA SEVNICA
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ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 26.6.2019, 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, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Darja Pompe,
Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotna člana občinskega sveta: Aleš Mrgole, Tanja Novšak
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
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica k 3. t.d.r
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica k 4. t.d.r.
mag. Blaž Malenšek, predstavnik Espri d.o.o. k 6. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Smilja Radi – Posavski obzornik
- Vernesa Sadulai s snemalcem, Ansat TV
Župan pozdravi vse prisotne in odpre 8. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 8. redne seje
Župan: ob začetku seje je prisotnih 23 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 6. točka dnevnega reda: predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod.

Župan: odpre razpravo
V razpravi sta sodelovala Franc Povše in župan.
Povzetek razprave:
Član občinskega sveta predlaga, da se 7. točka dnevnega reda - Predlog sklepa o izbiri in
imenovanju direktorja/ice Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica umakne z dnevnega reda in da se direktorja imenuje po predstavitvi programov obeh
kandidatov na naslednji seji. Župan pojasni, da je postopek pri imenovanjih direktorjev vseh
javnih zavodov enak in da občinski svet do sedaj pri imenovanjih ni opravljal razgovorov s
kandidati. Oba kandidata za direktorja KŠTM Sevnica pa sta predstavitev opravila že na svetu
zavoda in KVIAZ-u.
Župan: predlaga glasovanje o umiku 7. točke z dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se 7. točka dnevnega reda - Predlog sklepa o izbiri in
imenovanju direktorja/ice Javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica umakne z dnevnega reda.
Izid glasovanja: 3 za 12 proti (prisotnih 23).
Sklep ni sprejet.
Župan: predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 8. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 6. točka dnevnega reda: predlog Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji
Boštanj – zahod.
Izid glasovanja: 20 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 8. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 7. redne seje občinskega sveta z dne
29.5.2019
3. Letno poročilo Zdravstvenega doma Sevnica za leto 2018 ter program dela, finančni
in kadrovski načrt za leto 2019 s predstavitvijo programov in investicij
4. Predlog Strategije za mlade za obdobje od 2019 - 2024
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – druga obravnava
6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod - skrajšani postopek
7. Predlog sklepa o izbiri in imenovanju direktorja/ice Javnega zavoda za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
8. Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2019
9. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
10. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
12. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
7. redne seje občinskega sveta z dne 29.5.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev zapisnika 7. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 7. redne seje občinskega sveta z dne 29.5.2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga potrditev pregleda sklepov 7. redne seje.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 7. redne seje občinskega sveta z dne 29.5.2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Letno poročilo Zdravstvenega doma Sevnica za leto 2018 ter program dela,
finančni in kadrovski načrt za leto 2019 s predstavitvijo programov in investicij
Uvodno obrazložitev podata župan in Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma
Sevnica:
Zdravstveni dom v občini zagotavlja primarno zdravstveno varstvo. Poleg zavoda del javnega
primarnega zdravstva predstavljajo tudi koncesionarji. Uspešno poslovno in finančno
delovanje zavoda je pomembno tudi z vidika varstva in zagotavljanja zdravja občanov. Zaradi
kvalitete življenja in dela občanov, si prizadevamo za izvajanje primarne zdravstvene oskrbe
v domači občini v čim večjem obsegu. Direktorica zdravstvenega doma uvodoma predstavi
demografske značilnosti občine, ki vplivajo tudi na organiziranje izvajanja zdravstvene
dejavnosti na dislociranih enotah. Značilnost občine je tudi redka poseljenost in slabe
prometne povezave z večjimi centri, kar dodatno otežuje interventne prevoze. Predstavi
posamezne dejavnosti, ki jih zdravstveni dom izvaja, njihovo realizacijo v preteklem letu,
projekte, ki jih izvajajo v sodelovanju z drugimi institucijami (SOPA, razvoj kadrov – kineziolog)
ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Poda informacije glede kadrovske zasedbe,
izvajanja izobraževanj in pripravništva. V nadaljevanju predstavi še načrt investicijskih in
vzdrževalnih del za letošnje leto, pri čemer izpostavi garažno hišo ob ZD Sevnica, nadzidavo
ZD Sevnica, prizidek k ZP Krmelj, preureditve ambulant. Cilj v letu 2019 je ohraniti in nadgraditi

obstoječi sistem nujne medicinske pomoči, razširiti obstoječe zdravstvene programe in delovati
v smeri uvajanja novih (CDZO, zobozdravstvo za odrasle itd.).
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Darja Pompe, Franc Pipan, Danica Kramžar, Janez Kukec, Božidar Groboljšek, Rado
Kostrevc, Rok Petančič, Vladimira Tomšič, župan
Povzetek razprave:
Člani sveta pohvalijo delovanje kolektiva in vodstva zdravstvenega doma, saj je v zadnjih letih
opaziti velik razvoj, tako pri izvajanju obstoječih dejavnosti ter programov in njihovi širitvi, kot
tudi pri strokovni kadrovski zasedbi, ki se je številčno močno okrepila, že izvedenih ter
načrtovanih investicij oziroma projektov. Izpostavijo pa porast dolgotrajnih bolniških odsotnosti
in povečano število delovnih invalidov, kar je posledica pomanjkanja preventivnega delovanja.
Zanima jih naslednje: kakšne so možnosti za odprtje dializne in urološke ambulante, kakšen
je odziv na obvezna cepljenja in kakšen je postopek cepljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu; zakaj je glede na letni promet in sredstva na zalogi, predviden
primanjkljaj. Pozdravijo širitev objekta ZP Krmelj in nadaljevanje ureditev območja, saj je enota
v kraju za prebivalce zelo pomembna. Postavijo vprašanje glede vizije razvoja zobozdravstva
v občini in podeljevanje koncesij. Menijo tudi, da bi morala občina več sredstev vložiti v
infrastrukturo.
Direktorica pove, da so otroci cepljeni v visokem odstotku, glede cepljenja proti klopnemu
meningitisu pa bo podan pisni odgovor. Sredstva na depozitu varčujejo, zaradi nove panožne
kolektivne pogodbe, odmrznitve varčevalnih ukrepov in uredbe za zdravstveno nego, vlaganj
v izobraževanja in nove zaposlene, so se povišali materialni stroški. Širitev ZP Krmelj v površini
cca. 100 m2 bo obsegala mini urgenco, dve ambulanti z referenčno ambulanto in predavalnico.
Zaradi nezanimanja zdravnikov za delo v Krmelju ponavljajo javni razpis za zaposlitev, pri
čemer je ponujena višja izhodiščna plača. Kot eno izmed možnosti za povečanje zanimanja
za zaposlitev, ki jo ima občina, direktorica izpostavi nakup stanovanja za zdravnika. V Sevnici
razpolagamo z enim stanovanjem za ta namen, ki pa je zasedeno. Glede koncesij je bilo leta
2007 izdano soglasje za najem prostorov, v teku pa so še dogovori.
Župan doda, da so cilji ZD Sevnica ambiciozno postavljeni, njihova realizacija pa pomeni
kvalitetno izvajanje storitev za občane. Glede vlaganj občine v infrastrukturo pove, da
neposrednih proračunskih sredstev ni bilo, zavod pa razpolaga z vsakoletnimi prihodki iz
naslova najemnin, ki jih ne vrača v proračun občine. Ministrstvo nima enotnega stališča glede
podeljevanja koncesij, lokalna skupnost naj ne bi podeljevala koncesij za več kot 50 % potreb
v lokalnem okolju, saj koncesionarji ne organizirajo podpornih služb, so le eden od elementov
reguliranja stanja.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z letnim poročilom Zdravstvenega doma Sevnica za leto
2018 ter s programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog Strategije za mlade za obdobje od 2019 - 2024
Uvodno obrazložitev podajo župan, Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Župan pove, da sta Občina Sevnica in KŠTM Sevnica v lanskem letu pričela z aktivnostmi za
pripravo strategije. K sodelovanju so bila vabljena vsa društva in institucije, ki imajo stik z
mladimi. Kljub začetnemu slabemu odzivu, je sledilo oblikovanje delovnih skupin, s pomočjo
katerih se je pripravila strategija. Enako pomemben kot sam sprejem strategije je tudi proces
priprave dokumenta, v katerem so bile prepoznane potrebe mladih in področja, ki potrebujejo
spremembe. Vzdrževanje stalne komunikacije z mladimi je pomembno tudi za izvajanje
strategije v prihodnjem obdobju. Sešlarjeva doda, da je največja pomanjkljivost mladinskega
sektorja nepovezanost in nepoznavanje institucij in obstoječih ukrepov. Razlogi za to so tudi
pasivnost, usmerjenosti v individualizem, uporaba e-tehnologije, zaradi česar se mladi ne
vključujejo v družbeno dogajanje. Uresničitev strategije je odvisna od vseh deležnikov, cilj pa
je vključitev mladih v družbeno dogajanje. V izvedbenem načrtu so ukrepi, ki so navedeni v
strategiji, razširjeni in podrobneje opredeljeni. Pernovškova pove, da se je s strategijo izvedel
celoten pregled področja, prepoznane so bile pomanjkljivosti in potrebe. Odgovornost za
izvajanje strategije nosijo občina, KŠTM, RRA, srednje šole, organizacije in društva, ki lahko
z medsebojnim sodelovanjem mlade vzpodbudijo k aktivnejšemu vključevanju v družbene
povezave. V izvedbenem načrtu je opredeljen terminski načrt, delovna skupina bo letno
vrednotila izvedbo določenih ukrepov, sledi tudi končna evalvacija. Pričakovati je tudi določene
spremembe strategije, saj gre za živ dokument, ki se sproti prilagaja potrebam okolja. Rado
Kostrevc poda stališče odbora, ki občinskemu svetu predlaga sprejem strategije in
izvedbenega načrta.
Župan: odpre razpravo
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Stanislava Žičkar, Janez Šerjak, Božidar Beci, Tomaž Lisec, Franc Povše, Rado
Kostrevc, Danica Kramžar
Povzetek razprave:
Člani sveta menijo, da je potrebno strategijo okrepiti s podatki o delikvenci in družinskih
razmerjih, s podatki o številu študentov, ki nameravajo po zaključku študija živeti v Sevnici ipd.
Občina mora mladim omogočiti kvalitetno športno življenje (pomoč pri nakupu športne
opreme), po koncu šolanja zagotoviti zaposlitev (manjka služb z dodano vrednostjo) in rešitev
stanovanjskega problema (gradnja večstanovanjskih objektov). Strategijo so pripravili mladi, v
njej prepoznali svoje potrebe in podali svoja mnenja. Eden od ciljev strategije, ki je odraz
realnega stanja, je približanje lokalne skupnosti mladim, saj slednji niso seznanjeni z vsem,
kar jim je že na voljo (razpisi), čeprav je informiranost zadostna. Med mladimi je potrebno
poiskati osebe, ki bodo v skupnosti delovale povezovalno in bodo vzpodbujale aktivnost
ostalih, veliko pa je odvisno tudi od domačega okolja in vzgoje. Mladim je potrebno prisluhniti
in ažurno dopolnjevati strategijo, ki je osnova za nadaljnje izboljšanje stanja. Izpostavljeno je
še vprašanje trajnostne lokalne mobilnosti glede vzpostavitve mreže koles in kolesarskih poti.
Župan doda, da se strategija sprejema na podlagi državne zakonodaje, nastajala je po principu
od spodaj navzgor, zato upošteva potrebe mladih in se povezuje s strategijami ostalih področij
(šport). Z omenjenimi statističnimi podatki ne razpolagamo. Na selitve mladih je potrebno
gledati pozitivno, prav tako spremeniti odnos do priseljencev. V zadnjem času upada tudi
zanimanje za delovno intenzivnejša delovna mesta, manjkajo pa delovna mesta za višjo
stopnjo izobrazbe. Lokalna mobilnost je kompleksno vprašanje, ki se navezuje na

infrastrukturni del in je odvisen tudi od ostalih dejavnikov (pridobitev evropskih sredstev,
zagotovitev dodatnih virov).
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Strategijo za mlade za obdobje 2019 – 2024 in Izvedbeni načrt
Strategije za mlade za leti 2019 in 2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – druga obravnava
Uvodno obrazložitev podajo župan, Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Franc Povše,
predsednik Odbora za okolje in prostor:
Predlog odloka je bil širše obravnavan na prvi obravnavi, na kateri so bili podani predlogi in
usmeritve, ki so bili upoštevani pri pripravi gradiva za drugo obravnavo. Na besedilo predloga
odloka je svoje mnenje podalo tudi ministrstvo, zato so določene zadeve korigirane z
amandmajem. Alenka Mirt pojasni spremembe odloka, ki jih je predlagalo ministrstvo, in sicer
se nadomestilo za objekte, ki ležijo na kmetijskih zemljiščih, četudi gre za stanovanjske in
poslovne objekte, ne sme odmeriti, prav tako se črta določba, ki uvaja NUSZ samo za
nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je že v veljavi OPPN. Upošteval se je predlog za
znižanje faktorja za kmetijske objekte, ki sedaj znaša 0,05. Franc Povše predstavi stališče
odbora, ki občinskemu svetu predlaga, da odlok sprejme v predlagani obliki.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala:
Tomaž Lisec, Božidar Groboljšek
Povzetek razprave:
Član sveta predlaga sprejem amandmaja, na podlagi katerega se bo naselje Boštanj uvrstilo
v I. kategorijo z letom 2022. Postavljeno je vprašanje, kdaj bodo z nadomestilom obdavčeni
objekti na kmetijskih zemljiščih. Župan in vodja Splošne službe pojasnita, da ne gre za visoko
število tovrstnih objektov, bodo pa zadeve upoštevane pri naslednji spremembi OPN, ko bodo
ti objekti vključeni v območje stavbnih zemljišč. V stavbna območja pa bodo zajeti le tisti
objekti, ki zadostujejo pogojem komunalne opremljenosti.
Župan: predlaga sprejem amandmajev in odloka.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, ki se glasi:
»V 7. členu predloga Odloka se sedma, osma in deveta alineja točke a) 11. člena odloka
črtajo. Črta se tudi predlagani 15. člen predloga odloka. 16. člen se ustrezno
preštevilči.«
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel amandma k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, ki se glasi:
Doda se nov 15. člen, ki se glasi » Naselje Boštanj se v I. kategorijo uvrsti s 1.1.2022.«
Zadnji člen se ustrezno preštevilči.«
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SKLEP 3:
Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja
OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod - skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podata mag. Blaž Malenšek, predstavnik Espri d.o.o. in Franc Povše,
predsednik Odbora za okolje in prostor:
Zakon o urejanju prostora in področna uredba določata, da je za gradnjo objektov na območju
OPPN potrebna izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki določi obračunske
stroške, potrebno komunalno infrastrukturo, način financiranja in vire, faznost gradnje ter
informativni izračun komunalnega prispevka za posamezno gradbeno parcelo v območju
OPPN. Območje se bo komunalno opremljalo sočasno z gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš. Z načrtom parcelacije je določenih osem novih gradbenih parcel, gradbena parcela za
prometno omrežje ter povzeta gradbena parcela z obstoječim stanovanjskim objektom.
Franc Povše predstavi stališče odbora, ki občinskemu svetu predlaga, da odlok sprejme v
predlagani obliki.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Božidar Beci.
Povzetek razprave:
Člana sveta zanima, kako je z gradnjo v bližini daljnovoda. Predstavnik Espri d.o.o. pojasni,
da sta v območju trenutno dve parceli, ki morata pred gradnjo pridobiti soglasje Elektra, v
katerem se določi ustrezni odmik objekta od daljnovoda.
Župan: predlaga sprejem odloka.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj - zahod.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog sklepa o izbiri in imenovanju direktorja/ice Javnega zavoda
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Ustanoviteljica KŠTM Sevnica je Občina Sevnica, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Občinski
svet Občine Sevnica. Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica direktorja imenuje ustanovitelj na
podlagi javnega razpisa na predlog sveta zavoda. Občina Sevnica je dne 24. 5. 2019 objavila
javni razpis za prosto delovno mesto direktorja. Komisija za odpiranje in pregled vlog je Svetu
KŠTM Sevnica posredovala v obravnavo celotno gradivo javnega razpisa in obe popolni vlogi
kandidatov za direktorja, ki sta Mojca Pernovšek in Rok Petančič. Svet KŠTM Sevnica je
opravil razgovor z obema kandidatoma in po razpravi sprejel predlog za imenovanje Mojce
Pernovšek za direktorico KŠTM Sevnica ter ga posredoval Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v nadaljnjo obravnavo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji, dne 18. 6. 2019, na
podlagi dokumentacije in osebne predstavitve kandidatov sprejela sklep, da sta oba kandidata
enakovredna izbira za zasedbo direktorskega mesta, zato občinskemu svetu predlaga, da
direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica izbere in
imenuje na tajnem glasovanju na seji občinskega sveta.
Župan skladno s sklepom KVIAZ-a za imenovanje direktorja javnega zavoda predlaga sprejem
sklepa o izvedbi tajnega glasovanja.
SKLEP 1:
Občinski svet je sprejel sklep, da se za izbiro in imenovanje direktorja Javnega zavoda
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica izvede tajno
glasovanje.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Župan skladno s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije predlaga, da se
član sveta Rok Petančič, ki je kandidat za direktorja javnega zavoda, zaradi dolžnosti
izogibanja nasprotju interesov, izloči iz glasovanja in predlaga sprejem sklepa o izločitvi.
SKLEP 2:
Občinski svet je sprejel sklep, da se član sveta Rok Petančič, kandidat za direktorja
Javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, izloči
iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Župan pojasni, da skladno s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Sevnica tajno glasovanje
vodi in ugotavlja izide tričlanska volilna komisija, ki jo vodi predsedujoči seje. Ostala dva člana
določi svet na predlog predsedujočega seje. Župan za člana volilne komisije predlaga še Ivana
Orešnika in Gorazda Zupanca ter predlaga sprejem sklepa o imenovanju komisije.

SKLEP 3:
Občinski svet je sprejel sklep, da tričlansko volilno komisijo za izvedbo tajnega
glasovanja o imenovanju direktorja Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica sestavljajo Srečko Ocvirk, Ivan Orešnik in Gorazd
Zupanc.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Članom sveta se predstavi postopek tajnega glasovanja, ki se izvede v poročni dvorani. Po
končanem glasovanju in zaključenem delu volilne komisije, župan prebere ugotovitveni del
zapisnika volilne komisije.
SKLEP 4:
Občinski svet Občine Sevnica je v postopku izbire in imenovanja direktorja JZ KŠTM
Sevnica za direktorico imenoval Mojco Pernovšek, stanujočo Ribniki 30, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 19 za 3 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Dopolnitev št. 2 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. 2
predlagamo nakup nepremičnin na območju občine, ki v naravi predstavljajo odseke občinskih
kategoriziranih cest in pločnike ob občinskih cestah ter zemljišča, ki jih občina potrebuje za
ureditev javne komunalne infrastrukture. Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem se nanaša na nepremičnine, ki jih Občina Sevnica ne potrebuje za izvajanje
svojih nalog.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Parcele, za katere se predlaga ukinitev statusa javnega dobra, so nastale v okviru odmer
odsekov občinskih cest po dejanskem poteku ali odmer izvedenih na stroške interesentov za
odkup nepremičnin. V naravi predstavljajo dele zemljišč v zasebni uporabi, in sicer dele
kmetijskih zemljišč ali dele funkcionalnih zemljišč poslovnih in stanovanjskih objektov. Glede
na to, da predmetne parcele ne služijo več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status
javnega dobra, ter parcele v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče objektov oziroma so
potrebne za izvajanje in razvijanje poslovnih dejavnosti, je smiselno status javnega dobra
ukiniti.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan: predlaga sprejem sklepa.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1013/11, 1032/26, 1032/69 in 1032/72, vse k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 969/10, k.o. 1365 Breg
- parc. št. 387/3, k.o. 1374 Krajna Brda
- parc. št. 1339/6, k.o. 1361 Podgorje
- parc. št. 1436/2 in 1436/3, obe k.o. 1370 Podvrh
- parc. št. 1005/1, k.o. 1368 Poklek ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Pipan
- nedavno je v Ljubljani umrl Gabrijel Štojs, ki je v preteklosti pustil velik pečat pri
delovanju občine in je prav, da se občina pokloni njegovemu spominu
- zanima ga, kdo je lastnik oziroma upravljavec kamnoloma na Logu ter predlaga, da se
lastnika pozove k sanaciji
- zanima ga, ali so občani seznanjeni in poučeni z ravnanjem v primeru jedrske nesreče
- zanima ga, kakšna je protipotresna zaščita v stanovanjskih blokih v primeru potresa
- zanima ga, kdaj se bo nadaljevala gradnja pločnika v Dolenjem Boštanju (pri
Tomažinu)

Gorazd Zupanc
- kljub večkratnim sanacijam ceste na Čelovniku (h. št. 14 proti razcepu) je stanje ceste
še vedno slabo, zato predlaga dolgoročno rešitev za sanacijo tega odseka ceste
- zaradi ozkega in nepreglednega odseka ceste Loka – Žirovnica (h. št. 23 -37) predlaga
omejitev hitrosti na 30 km/h
- predlaga omejitev hitrosti na državni cesti od odcepa za Žirovnico do križišča za Radež
Franc Povše
- poda pripombo glede slabega izvajanja vzdrževalnih del na javni komunalni
infrastrukturi, in sicer je potrebno očistiti prepuste na cesti Konjsko – Laze, odstraniti
kamenje ob novi mrliški vežici v Boštanju ter v Dolenjem Boštanju kanalizacijo in jame
na cesti
Marjan Ločičnik
- zanima ga, kdaj bo občina pristopila k spremembi odloka o kategorizaciji občinskih
cest, ki je bila predstavljena na svetu krajevnih skupnosti
Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali občina razmišlja o nakupu ustreznega prostora za delovanje Rdečega
križa Sevnica na Glavnem trgu
- za naselje Šmarčna je predvidena priključitev na javno kanalizacijo v letu 2022, zato jo
zanima, kaj naj storijo prebivalci v vmesnem času glede odvajanja odpadnih voda, saj
do sofinanciranja malih čistilnih naprav niso upravičeni
Gregor Korene
- zanima ga, ali so urejena pogodbena in lastniška razmerja s Teniškim klubom Sevnica,
ki od vadečih zahteva tako plačilo članarine kot tudi plačilo organizirane vadbe
Janez Šerjak
- zanima ga, kdaj bo po prvi fazi prenove ponovno odprt bazen v Sevnici
- zanima ga, do katere faze in na kakšen način je predvidena izvedba investicije na
Kvedrovi cesti pri Železniški postaji Sevnica
Matej Imperl
- zanima ga, kakšne pobude je občina prejela za participatorni proračun
Rok Petančič
- predlaga, da se dotrajani in poškodovani znaki oziroma označbe krajev zamenjajo
(Žurkov Dol, Lončarjev Dol) ter redno vzdržujejo
- zaradi pomanjkanja parkirnih mest v centru Sevnice predlaga, da se poišče sistemska
rešitev za zagotovitev dodatnih parkirnih mest
Ad 12
Razno
Župan člane sveta seznani, da bo naslednja seja občinskega sveta predvidoma v prvi polovici
meseca septembra. V vmesnem času pa bodo skladno z zakonsko določenimi roki prejeli tudi
gradivo za polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2019.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

