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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2020
Datum: 03.02.2020

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 29.01.2020, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
Prisotni člani občinskega sveta:
Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Vincenc Knez,
Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar, Janez Kukec, Marjan Ločičnik,
Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Pipan, Darja Pompe, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez
Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta:
Rado Kostrevc, Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Tomaž Lisec
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
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
- Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica
- Manuel Kos, Savaprojekt d.d.
Prisotni predstavniki medijev:
- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Pavel Perc
Župan pozdravi vse prisotne in odpre 13. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje
Župan: Ob začetku seje je prisotnih 21 članov sveta. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Župan: Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu.

Župan: odpre razpravo
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 13. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnavata 4. točka dnevnega reda Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za
spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm in 5.
točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica
za leto 2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne
18.12.2019
3. Predlog Strateškega načrta KŠTM Sevnica za obdobje 2020 – 2024
4. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v
enoti urejanja prostora KL51.tm – skrajšani postopek
5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 –
skrajšani postopek
6. Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica
7. Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2019
8. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica
9. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
11. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
12. redne seje občinskega sveta z dne 18.12.2019
Župan: odpre razpravo o zapisniku.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 12. redne seje občinskega sveta z dne 18.12.2019.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 12. redne seje občinskega sveta z dne
18.12.2019.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Predlog Strateškega načrta KŠTM Sevnica za obdobje 2020 – 2024
Uvodno obrazložitev podata Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica in Darja Pompe, po
pooblastilu predsednika Odbora za družbene dejavnosti:
Direktorica KŠTM Sevnica pove, da podlago za pripravo strateškega načrta določa zakonodaja
s področja kulture, športa, mladine in turizma. Strateški načrt je dokument srednjeročnega
razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega
programa ter se sprejme za obdobje petih let. Strateški načrt obsega programske usmeritve in
predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega
vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce.
V nadaljevanju podrobneje predstavi programe, cilje, usmeritve in investicije posamezne
dejavnosti. Predlog Strateškega načrta je obravnaval tudi Odbor za družbene dejavnosti, ki
občinskemu svetu predlaga, da k načrtu poda pozitivno mnenje.
Župan: odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Tanja Novšak, Franc Pipan, Brigita Karlovšek, Franc Povše
Povzetek razprave:
Člane sveta zanima, kdaj je predvideno odprtje Grajske kavarne. Izpostavijo, da načrt ne
vsebuje finančnega okvira za realizacijo (viri). Predlagajo, da se v načrt doda skrb za sakralne
in partizanske spomenike oziroma obeležja (plošče). Na področju ohranjanja avtohtonega
rastlinja - po vzoru encijana in azaleje, bi bilo smiselno poskrbeti tudi za ohranitev in
zavarovanje primerkov kačje smreke, starejših dreves hrasta in lipe. Lahko bi se ohranila
rojstna hiša oziroma domačija slovenskega kiparja Ivana Zorka, ki je deloval v Parizu.
Predlagajo, da se ponovno obudi organizacija pustnega karnevala za odrasle, prav tako naj
se več pozornosti nameni promociji prve dame ZDA. Zanima jih, koliko letno stanejo zunanji
izvajalci ter ali bo poslovanje bazena rentabilno. Menijo, da bi bilo potrebno več sredstev
pridobiti iz javnih državnih in evropskih razpisov.
Pernovškova pojasni, da so pogovori z najemnikom v teku, odprtje kavarne pa je predvideno
do poletja. Finančni okvir v načrtu ni določen, saj se potrebe izkazujejo letno. Upravljavskih
nalog kulturne in naravne dediščine ne izvajajo, razen če je potreba po tem pripoznana
(ureditev pohodnih poti na Lisci, označitev stare bukve). Pustovanje za odrasle so v preteklosti
že izvajali, vendar se je zadeva zaradi slabe odzivnosti opustila. Pomoč zunanjih izvajalcev
uporabijo, ko je to nujno potrebno, sicer pa poskušajo čim več storiti sami (tudi izvedbo čistilnih
akcij). Kljub temu, da obratovanje bazena ni rentabilno, je s športno rekreativnega in
socialnega vidika bazen za okolje potreben.
SKLEP:
Občinski svet je podal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu JZ KŠTM Sevnica za
obdobje 2020 – 2024.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v
enoti urejanja prostora KL51.tm – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Manuel Kos,
Savaprojekt d.d. in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Vodja Oddelka za okolje in prostor pove, da je lokacijska preveritev nov instrument
prostorskega načrtovanja, ki ga je uvedel Zakon o urejanju prostora, predlog sklepa v gradivu
pa je prva lokacijska preveritev. Občina Sevnica je meseca maja 2019 na podlagi pobude
investitorja ATG Zupan d.o.o. pričela s postopkom lokacijske preveritve za objekt v Krmelju.
Občina je dolžna o pobudi obvestiti MOP, ki izda identifikacijsko številko ter mnenje o
ustreznosti elaborata. V času 15 - dnevne javne razgrnitve elaborata ni bila podana nobena
pripomba oziroma pobuda. Vsebina sklepa bo upoštevana pri naslednji spremembi OPN-ja.
Predstavnik izdelovalca elaborata lokacijske preveritve Savaprojekt d.d. doda, da se preverja
individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm z
namenom, da se v zakonito zgrajeni stavbi spremeni namembnost in omogoči ureditev
skladiščnih prostorov za lastne potrebe. V nadaljevanju podrobneje predstavi vsebino gradiva.
Predsednik Odbora za okolje in prostor pove, da so se na seji seznanili z gradivom in
občinskemu svetu predlagajo, da sklep o lokacijski preveritvi sprejme po skrajšanem postopku.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko
izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 –
skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev poda mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance:
Glede na to, da sta 5. in 6. točka dnevnega reda vsebinsko povezani, se obrazložitev nanaša
na obe točki. JP Komunala d.o.o. Sevnica je bilo soglasje k zadolžitvi podano že meseca aprila
2019. Ker je bila kreditna pogodba za to investicijo podpisana v tem mesecu, je potrebno zaradi
zakonodajnih zahtev izdati novo soglasje. Podlaga za izdajo soglasja pa je sprememba Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2020.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto
2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog soglasja k zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica
Uvodna obrazložitev je bila podana pri prejšnji točki dnevnega reda, saj gre za vsebinsko
povezani točki.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet daje soglasje JP Komunala d.o.o. Sevnica za najem kredita v višini
130.000,00 EUR za investicijska vlaganja v nakup opreme za čiščenje greznic in
izvajanje vzdrževanja cest.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 7
Poročilo o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2019
Uvodno obrazložitev poda župan:
Kabinet župana na podlagi Odloka o priznanjih Občine Sevnica vodi evidenco o podeljenih
Listinah Občine Sevnica, s katero se enkrat letno seznani tudi občinski svet. V letu 2019 je bilo
podeljenih 6 listin posameznikom in organizacijam, ki so navedeni v gradivu. Predlog za
dobitnike listin je včasih podan tudi s strani članov občinskega sveta, za kar se župan
zahvaljuje.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu
2019.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico Glasbene šole Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Maja Šušterič, Splošna služba in Janez Kukec, član Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Ravnatelja imenuje svet šole, ki mora pred odločitvijo o izbiri kandidata, pridobiti tudi mnenje
lokalne skupnosti. Svet Glasbene šole Sevnica je tako občinski svet zaprosil za mnenje o
kandidatki za ravnateljico Katji Krnc, dosedanji ravnateljici, ki se je kot edina kandidatka
prijavila na javni razpis in izpolnjuje vse razpisne pogoje. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja se je s pisno prijavo seznanila. Kandidatka je na seji komisije tudi osebno
predstavila svojo prijavo in program vodenja šole, na podlagi katere komisija občinskemu svetu
predlaga, da izda pozitivno mnenje o kandidatki.

Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je podal pozitivno mnenje o kandidatki Katji Krnc, profesorici glasbe,
stanujoči na naslovu Pot na Zajčjo goro 4, 8290 Sevnica, za ravnateljico Glasbene šole
Sevnica.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Uvodno obrazložitev poda župan, ki pove, da so odgovori na vprašanja in pobude zapisani v
gradivu.
Župan: odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Matej Imperl
- Zanima ga, kakšen je postopek za postavitev fizičnih ovir za umirjanje prometa
Franc Pipan
- predlaga, da Občina Sevnica izrazi podporo predlogu za kritje stroškov vakcinacije proti
gripi in pnevmokoknim okužbam s strani ZZZS za starejše. V kolikor predlog ne bo
sprejet, naj Odbor za družbene dejavnosti pridobi podatke o številu oseb starejših od
60 let, ki prejemajo pokojnino nižjo od 1.000 EUR ter od Zdravstvenega doma Sevnica
podatke o višini stroškov za cepljenje. V kolikor je mogoče, naj se tem osebam omogoči
brezplačno cepljenje; predlaga, da se pobuda za cepljenje pošlje tudi domovom za
upokojence
- predlaga, da se SPO obvesti o parkiranju na pločnikih na ulici Naselje heroja Maroka
od h. št. 1 do 17, ki naj kršiteljem izda opozorilo, ob naslednjem prekršku pa oglobi;
- predlaga, da se v mrzlih jutrih, ko so prometna ogledala zamrznjena, poskrbi za
odmrznitev ogledal
Vincenc Knez
- predlaga, da se preveri prometna varnost prenovljenega cestnega odseka v Boštanju
proti CGP-ju
Marjan Ločičnik
- zanima ga, v kateri fazi je postopek sprejema OPPN 4 za območje Blance

Darja Pompe
- predlaga, da občina preveri smiselnost odkupa dveh starejših objektov na trgu v Loki
pri Zidanem Mostu z namenom nadaljnje uporabe objektov za različne dejavnosti
Gorazd Zupanc
- predlaga, da se promovira pomen usposobljenosti prvih posredovalcev za uporabo
defibrilatorjev ter usposabljanje pripravi tudi za člane občinskega sveta
- predlaga, da občina promovira aktualne subvencije EKO Sklada, ki trenutno v 100 %
deležu financira zamenjavo kurilnih naprav, ki jih lahko uveljavljajo prejemniki denarne
socialne pomoči
Brigita Karlovšek
- zanima jo, kako je z urejanjem ustreznih prostorov za Rdeči križ Sevnica

Franc Povše
- predlaga, da sta na sejah Odbora za okolje in prostor občasno prisotna višji svetovalec
za naravne nesreče in infrastrukturo Rado Gobec, ki je zadolžen za vzdrževanje
lokalnih cest ter vodja javnih površin na JP Komunala d.o.o. Sevnica Matjaž Kelnerič,
saj se večina vprašanj na seji odbora nanaša na njuno delovno področje
- predlaga, da se odstrani objekt v starem mestnem jedru – Krevljeva hiša in s tem
odpravi zožanje ceste
- pohvali saditev drevja v Boštanju in predlaga, da se posadijo lipe tudi na območju
Globele, ki je v lasti občine
- predlaga, da občina odkupi in odstrani objekt ob cesti nasproti TVD Boštanj, v katerem
je bila včasih trgovina
Gregor Korene
- zanima ga, zakaj imajo določeni vrtci, še posebej v manjših krajih, poleti spremenljiv
oziroma krajši delovni čas ter ali drži informacija, da bo oddelek vrtca na Blanci zaradi
potreb osnovne šole ponovno preseljen v kulturni dom
Rok Petančič
predlaga, da se organizira okrogla miza na temo priprave celostne vizije nadaljnjega
razvoja Lisce, na katero naj bodo povabljeni vsi deležniki, vključno z lastniki zemljišč in
člani planinskega društva; vizijo naj nato obravnava in sprejme občinski svet
Janez Orešnik
- predlaga, da se na dnevni red ene od prihodnjih sej občinskega sveta uvrsti točka glede
3. razvojne osi, priloži vsa razpoložljiva dokumentacija in sprejme skupno stališče
Janez Šerjak
- opozori na problematiko tranzitnega tovornega prometa na državni cesti TrebnjeZidani Most, saj tuji prevozniki obremenjujejo tako cestno infrastrukturo kot okolje.
Policija naj ne bi imela vpliva na zadevo in podlage za sankcioniranje, zato predlaga,
da občina preveri, kakšne so možnosti za ukrepanje.
Stanislava Žičkar
- poda pojasnilo glede vprašanja, ki je bilo podano na prejšnji seji, in sicer pove koliko
otrok obiskuje Osnovno šolo Ane Gale v Sevnici ter predstavi postopek usmerjanja
otrok v to šolo

Ad 11
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje ter jih povabi na prireditve v mesecu
februarju.

Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

