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ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 04.03.2020, 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, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak,
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.
Odsotni člani občinskega sveta: /
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
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
- Dušan Markošek, občinski urbanist
- Maja Šušterič, višja svetovalka za pravne zadeve
Poročevalci:
- Martin Cerjak, MI – SPO
- Franc Imperl, Firis Imperl d.o.o.
- Anton Krajnc, Plinovod d.o.o. Sevnica
- Ivanka Kraljić, s.p. - Proplan
- Alojz Guček, Nadzorni odbor Občine Sevnica
Prisotni predstavniki medijev:
- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Pavel Perc, Dolenjski list
- Vernessa Sadulai, Ansat TV
- Branka Dernovšek, TV Vaš kanal
Župan pozdravi vse prisotne in odpre 14. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
Župan:
Ob začetku seje je prisotnih 24 članov sveta. Ugotovi, da je občinski svet sklepčen. Predlaga
dnevni red kot je naveden v vabilu.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 14. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 7. točka dnevnega reda Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP BL28.od, 5.
točka dnevnega reda Predstavitev Integrirane dolgotrajne oskrbe v občini Sevnica pa
se obravnava, ko prispe poročevalec.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 14. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne
29.1.2020
3. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2019
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2019
5. Predstavitev Integrirane dolgotrajne oskrbe v občini Sevnica
6. Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za prvo polovico
leta 2020
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi na delu EUP BL28.od – skrajšani postopek
8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019
9. Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020
10. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega
zavoda Lekarna Sevnica
13. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
14. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2019
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
13. redne seje občinskega sveta z dne 29.01.2020
Župan odpre razpravo o zapisniku.

Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 13. redne seje občinskega sveta z dne 29.01.2020.
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.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 13. redne seje občinskega sveta z dne
29.01.2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2019
Župan predlaga, da se zaradi vsebinske povezave 3. in 4. točke dnevnega reda, poda skupna
uvodna obrazložitev in opravi skupna razprava.
Uvodno obrazložitev poda Martin Cerjak, vodja MI – SPO:
Okvir delovanja MI-SPO tekočega leta je določen v programu dela in letnem planu občine.
Organ izvaja naloge na področju občinskega redarstva in občinske inšpekcije. Občinsko
redarstvo opravlja naloge s področja mirujočega prometa, meritev hitrosti ter nadzora javnega
reda in miru v skladu z zakonodajo. Občinska inšpekcija pa ima pristojnosti opredeljene v
občinskih odlokih, delno tudi v državni zakonodaji. Glavna področja delovanja so nadzor nad
občinskimi cestami in drugimi javnimi površinami v lasti občine, nadzor nad zbiranjem in
ločevanjem odpadkov, nadzor nad enostavnimi objekti idr. MI-SPO sodeluje tudi s Policijo, s
katero izvaja skupne preventivne akcije. Redarja sta sodelovala tudi v okviru akcije Smeško kisko, ki se izvaja v okviru evropskega tedna mobilnosti ter v okviru akcije Prvi šolski dan v
sodelovanju z občinskimi SPV-ji. Namen občinskega programa varnosti je določiti enotne
kriterije za zagotavljanje varnosti in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno varnost s področja
dela redarstva na območju občine Sevnica.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Janez Kukec, Tanja Novšak, Rado Kostrevc, Gorazd Zupanc, Gregor Korene, Stanislava
Žičkar, Božidar Beci, Majda Jazbec, Božidar Groboljšek, Janez Orešnik, Miran Grubenšek in
Martin Cerjak.
Povzetek razprave:

Člane sveta zanima naslednje:
- Kaj se je nadziralo v okviru skupne akcije s Policijo ter v sodelovanju z Ribiško družino
Sevnica glede odlaganja odpadkov in postavljanjem enostavnih objektov ob vodotokih?
Infra d.o.o. kot upravljavec zemljišč ob Savi je ribiče opozorila, da so objekti postavljeni
brez dovoljenj in kvarijo izgled. Gre za razne nadstrešnice, pomole, ute. Zadeva se bo
reševala v sodelovanju z ribiško družino, v smislu ureditve zunanjega izgleda objektov
in ne odstranitve.
- Iz gradiva je razvidno, da je v Sevnici bistveno več kršitev glede zbiranja in ločevanja
odpadkov kot v drugih občinah. Ali je več kršitev ali se izvaja več nadzora?
Nadzor nad pravilnim odlaganjem odpadkov je odvisen tudi od sodelovanja in prijav s
strani komunale, saj se na določenih območjih (npr. blokovska naselja) pojavlja več
kršitev, kar je moteče za okolico, zato se izvaja več nadzora z namenom zmanjševanja
števila kršitev v prihodnosti.
- Kako je z odlagališčem dotrajanih vozil na zasebnem zemljišču na Drožanjski cesti?
Gre za pristojnost okoljske inšpekcije, opraviti nameravajo skupni pregled in akcijo z
namenom, da se odstranijo še vozila na drugem delu odlagališča, kjer so najbolj
moteča, vozila na zgornjem delu pa so bila že odstranjena.
- Kam gredo odpadki od bal?
MI-SPO je pristojen le za komunalne odpadke, ne pa tudi za odpadke iz kmetijstva.
- Ali MI-SPO organom, ki skrbijo za dolgoročni koncept varstva okolja, izdaja priporočila,
glede na dejstvo, da se število prekrškov pravilnega zbiranja in odlaganja odpadkov ne
zmanjšuje?
Inšpektorat je majhen organ, ki nima veliko vpliva. Pokrivajo območje celotnega
Posavja in so zaradi narave dela veliko na terenu. Tako oni kot država so seznanjeni
s problematiko odpadkov. Ne dajejo priporočil, sodelujejo pa z občinami in komunalnimi
podjetji z namenom izboljšanja stanja.
- Ali pri nadzoru nad preglednostjo križišč delujejo tudi preventivno in ali je v ta nadzor
vključena tudi kontrola nad kmetijskimi posevki ob cesti, ki so pogosto posejani v
varovalnem pasu cest?
Na podlagi prijave pregledajo celotno območje in ne le kraj prijave, če je nevarno,
ukrepajo. Delujejo tudi preventivno, dajejo predloge za izboljšanje (postavitve ali
poškodbe ogledal, črk na tablah idr.).
- Zakaj so bili pozvani k sodelovanju glede problematike tranzitnega prometa?
MI-SPO ni pristojen za urejanje zadev na državnih cestah, zato prejete pobude ali
opažene nepravilnosti predajo policiji.
- Predlagajo izdajo publikacij oziroma zgibank o pravilnem ločevanju odpadkov in
posledicah nepravilnega ločevanja odpadkov.
V Posavskem obzorniku vsako leto objavijo prispevek na to tematiko (navedba
prekrškov in glob), publikacije pa izdajajo komunalna podjetja. Prekrškovni organ išče
prekrške in ugotovitve posreduje naprej, pomembna pa je skupna preventiva, ki se
kaže na dolgi rok, npr. izobraževanje otrok.
- Ali imajo kakšen načrt ukrepanja v primeru večjega dotoka migrantov?
V primeru izkazane potrebe in če bodo k temu pozvani s strani pristojnih, bodo
pomagali v okviru svojih zmožnosti.
- Opozorijo na upoštevanje etičnega kodeksa glede vedenja redarjev pri opravljanju
službenih pristojnosti.
Kot vodja se opravičuje za neprimerno vedenje redarjev, ki bodo na upoštevanje pravil
obnašanja opozorjeni. Prosi, da se jih v takšnih primerih obvesti takoj ob dogodku, da
se zadeva razčisti. Redarji se redno izobražujejo, vendar je delo na terenu z ljudmi
mnogokrat naporno, zato včasih lahko pride tudi do neprimernega odziva.
- Kdaj se bodo izvajale meritve hitrosti v Sevnici in kako je z omejitvami, ki so prenizko
določene?
Meritve se bodo izvajale na najbolj kritičnih točkah, na katerih so bile predhodno
nameščene opozorilne table. Izberejo se varnostno problematične lokacije, saj gre za

-

zagotavljanje varnosti in ne pobiranje glob. V primeru prenizkih hitrostnih omejitev na
državnih cestah se lahko poda pobuda za spremembo.
Opozorijo na problematiko Kvedrove ceste, kjer je hitrost redno prekoračena ob
vikendih, ko ni nadzora.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica se je seznanil z letnim poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Bistrica ob Sotli,
Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2019
Uvodna obrazložitev in povzetek razprave sta navedena pri prejšnji točki dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Oceno izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Sevnica za leto 2019.
Člani sveta MI - SPO predlagajo naslednje:
- v kolikor organom, ki skrbijo za dolgoročni koncept varstva okolja, izdajajo
priporočila, naj se le-ta vključijo v poročila
- nadzor na Kvedrovi cesti v Sevnici naj izvaja tudi ob vikendih, ko so omejitve
hitrosti pogosto prekoračene
- ker se število istovrstnih kršitev, kljub izvajanju stalnega nadzora, ne zmanjšuje,
naj se ustreznim institucijam izdajo priporočila o preventivnem delovanju
- v okviru nadzora nad občinskimi cestami (zagotavljanje preglednosti križišč,
posegi v cestišče in varovalni pas cest) naj se izvaja tudi nadzor nad kmetijskimi
posevki ob cestišču
- pri opravljanju nadzora s področja delovanja organa, predvsem pri nadzoru nad
zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov ter nadzora nad občinskimi
cestami naj se deluje tudi edukativno in preventivno (izdaja zgibank z navedbo
posledic v primeru kršitev, izdaja priporočil ustreznim institucijam).
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predstavitev Integrirane dolgotrajne oskrbe v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev podajo župan, Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Dušan Markošek, občinski urbanist, Franc Imperl, Firis Imperl d.o.o., Stanislava Žičkar,
predsednica Sveta zavoda DUO Impoljca in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti:
Župan uvodoma pove, da občina sicer ni ustanovitelj domov, mora pa aktivno sodelovati v
procesu oskrbe starejših. Starajoča družba je širši družbeni problem. Sprejem dolgo
pričakovanega zakona o dolgotrajni oskrbi je tudi visoko na prioritetni listi prihajajoče vlade.
Aktivnosti občine morajo biti usmerjene v pripravo rešitev za čas, ko bo zakon sprejet. DUO
Impoljca ter Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu zadovoljujeta večji del potreb

po domski oskrbi. Ker pa skrb za starejše ni le domska oskrba, smo se povezali s podjetjem
Firis d.o.o, ki se ukvarja z inovativnimi oblikami dolgotrajne oskrbe.
Sešlarjeva doda, da so glavni izzivi dolgožive družbe oblikovanje celovite družinske politike
(povečanje rodnosti), prilagoditev sistemov socialne zaščite in zdravstvenega sistema,
vzpostavitev razmer za kakovostno starost, prilagoditve pokojninskega sistema in spremembe
na trgu dela. V nadaljevanju podrobneje predstavi izvajanje storitev, za katere je občina
pristojna na podlagi Zakona o socialnem varstvu (sofinanciranje stroškov institucionalnega
varstva in pomoči na domu, financiranje družinskih pomočnikov) ter izvajanje drugih oblik
pomoči starejšim (razpisi s področja socialnega in zdravstvenega varstva, projekt Sopotnik).
Oriše trenutno stanje v državi in področja potrebna sprememb za vzpostavitev dolgotrajne
oskrbe z novimi oblikami.
Dušan Markošek predstavi izhodišča za pripravo OPPN na območju Drožanjske ceste v
Sevnici, kjer je občina pridobila zemljišča za gradnjo v površini 8,5 ha. Leta 2018 je občina s
strani DUO Impoljca prejela pobudo za zagotovitev območja v prostoru namenjenega
dodatnim kapacitetam institucionalnega varstva. Junija leta 2019 se je postopek tudi formalno
začel. Po prejemu geoloških izsledkov območja, se bo postopek sprejema prostorskega akta
nadaljeval. Predstavi slikovno gradivo idejne zasnove območja predvidenega za gradnjo, v
katerega so vključeni tudi objekti za varovana stanovanja in objekti namenjeni predšolski in
šolski vzgoji ter individualni stanovanjski gradnji.
Franc Imperl pove, da je problematika starostnikov splošni evropski problem oziroma problem
sodobnega sveta. V Sloveniji je trikrat več starostnikov v domovih kot jim pomagamo na domu.
Razviti je potrebno alternativne oblike pomoči, s katerimi se začasno prevzame skrb za
starostnike z namenom razbremenitve družin, ki skrbijo zanje. Dve tretjini slovenskih občin
nima domov za upokojence, kar pomeni, da se morajo starostniki seliti v druge kraje. Z
namenom humanih in celovitih rešitev se je oblikovala ideja o združitvi več občin v konzorcij,
ki predstavlja interesno združitev za zagotavljanje dolgotrajne in sodobne ureditve oskrbe. V
lokalni skupnosti mora biti na voljo več ponudb, ki so prilagojene okolju in potrebam, gre za
programske podsisteme, navedene v gradivu. Predstavljeni projekt pa je mogoče izvesti samo
v primeru pridobitve evropskih sredstev v novi perspektivi.
Stanislava Žičkar kot predsednica Sveta zavoda DUO Impoljca predstavi delo zavoda.
Pretekle težave v poslovanju uspešno rešujejo z izvajanjem sanacijskega načrta. Marca so bili
primorani cene povišati za 4 %, saj prihodki države niso usklajeni z rastjo plač. Soočajo se s
kadrovsko podhranjenostjo in posledično preobremenjenostjo zaposlenih. Kapacitete zavoda
so polno zasedene v vseh enotah (Sevnica, Brežice) kot tudi ločenih enotah, zaradi česar so
čakalne vrste za vse vrste nastanitev. Dolgoročni cilj zavoda je nov dom z dodatnimi
kapacitetami, vzpostavitev posebne enote na dementne oskrbovance in vzpostavitev več
ločenih enot.
Rado Kostrevc pove, da se je Odbor za družbene dejavnosti seznanil s projektom in predlaga
občinskemu svetu, da se Občina Sevnica vključi v Konzorcij 17.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Darja Pompe, Tanja Novšak, Brigita Karlovšek, Franc Povše, Marjan Ločičnik,
Božidar Groboljšek, Danica Kramžar, Ivan Orešnik
Povzetek razprave:
Člani sveta podpirajo koncept ureditve dolgotrajne oskrbe, v katerega so vključeni dobri
programi za kvalitetno življenje starostnikov, problem je le finančni vidik oziroma zagotovitev
sredstev za izvedbo programov.

Predlagajo odprtje gerontološkega oddelka v ZD Sevnica in pospešitev odprtja oddelkov za
psihološke bolnike v domovih. Občina naj še naprej skrbi za odpravo gibalnih ovir za starejše
ter finančno podpre prostovoljce, ki izvajajo projekt Starejši za starejše. Glede na to, da je v
Sevnici le enota centra za socialno delo, je potrebno v okviru pomoči na domu razmisliti o
nudenju prehrane starejšim preko obstoječih domov, s čimer bi izvajanje storitve ostalo v
lokalnem okolju.
Pri načrtovanju novih enot je potrebno stremeti k temu, da starejši ne bi bili dislocirani, ampak
del družbenega življenja kot je enota v Sevnici. Poskrbeti pa je potrebno za zadostne
rekreacijske in zelene površine tako za oskrbovance kot obiskovalce, zaradi česar je lokacija
na Hrastih dobra, saj je območje veliko in v bližini mesta. Prednost naše občine pa je, da že
razpolagamo z objekti.
Menijo, da bi bilo smiselno narediti analizo stanja v celotni občini, ugotoviti na kakšen način
naj se pristopi k rešitvi problematike in nato izmed več možnosti ravnanja s starostniki, izbrati
najustreznejše.Težiti je potrebno k temu, da starostniki ostanejo v domačem okolju. Dobra
ideja je vzpostavitev manjših bivalnih enot z nudenjem dnevne oskrbe v vsaki krajevni
skupnosti, s čimer bi zmanjšali število domskih oskrbovancev, starejši pa ne bi bili sami doma,
ali skupno bivanje starostnikov in mlajših družin v večstanovanjskih objektih.
Na trgu je opaziti splošno pomanjkanje kadra zaradi zahtevnosti in odgovornosti dela ter
slabega plačila zaposlenih. Zaradi pritegnitve mladih v ta poklic, bi bilo smiselno v šolah v
Sevnici predstaviti poklic bolničarja, glede na to, da se ta srednješolski program izvaja v
Brežicah. Opozorijo tudi na zgrešen koncept države glede pokojnin, ki so tako nizke, da ne
zadostujejo za plačilo domske oskrbe.
Franc Imperl zaključi, da je pridobitev sredstev stvar politike, saj obseg sredstev ni
problematičen, odvisno je le, ali bodo pripravljena za ta namen. Pri predstavljenem konceptu
je pomembna pluralnost programskih podsistemov, ki se izberejo glede na izražene potrebe
lokalne skupnosti in identitete lokalnega okolja. Okrepiti je potrebno oskrbo na domu.
Zagotavljanje kadra je evropski problem, pomanjkanje pa je lažje rešljivo v okviru lokalnih
institucij kot na državnem nivoju.

SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s projektom Strategija in model vzpostavitve različnih oblik
integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti in sprejel sklep, da se Občina Sevnica
vključi v Konzorcij 17.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
za prvo polovico leta 2020
Uvodno obrazložitev podajo župan, Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Anton Krajnc, direktor
Plinovoda d.o.o. Sevnica:
Župan uvodoma pove, da je potrebno skladno s sprejetimi sklepi občinskega sveta in načrtom
sprememb, za prvo polovico leta sprejeti poslovni in finančni načrt JP Plinovod d.o.o. Sevnica.
Druga polovica leta bo vključena v poslovni in finančni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica. Vse
druge aktivnosti tečejo skladno s terminskim načrtom.

Mirtova doda, da je današnja točka dopolnjena z gradivom, ki vsebuje pregled stanja
infrastrukturnega omrežja, terminski plan, ki se že izvaja, predvidene finančne učinke izvedbe
postopkov prenosa neobvezne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom na
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica ter izvleček iz lokalnega energetskega koncepta. Prvi
sestanki z agencijo so bili že opravljeni. Ko bodo sprejeti splošni akti, jih je potrebno o tem
obvestiti. Komunala in Plinovod glede prenosa že sodelujeta, Komunala mora novo dejavnost
vključiti v letni plan. Meseca aprila je načrtovan sprejem splošnih aktov, ki bodo podlaga za
pričetek aktivnosti za prevzem nalog Plinovoda, kar se začne izvajati 1. julija letos.
Direktor Anton Krajnc pove, da prvo polovico leta podjetje opravlja vse dejavnosti kot doslej,
to je opravljanje distribucije in prodaja energenta odjemalcem. Naloge so zakonsko
predpisane. Priložena je tabela s finančnimi podatki, iz katere je razvidno, da je za prvo polletje
predvidena izguba na distribuciji v višini cca. 4.400 EUR in trgovskem delu cca. 5.400 EUR,
skupaj 9.880 EUR. V poročilo je vključen podroben opis stanja plinovodnega omrežja.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Poslovni in finančni načrt Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za prvo polovica leta 2020 in se seznanil z gradivom, ki vsebuje pregled stanja
infrastrukturnega omrežja, terminski plan in predvidene finančne učinke izvedbe
postopkov prenosa neobvezne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom
na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica ter izvleček iz lokalnega energetskega
koncepta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi na delu EUP BL28.od – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor, Ivanka Kraljić,
Proplan in Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor:
Roman Perčič pove, da je bila na prejšnji seji obravnavana prva lokacijska preveritev, tako da
je zadeva že ustaljena. Občina Sevnica je s postopkom lokacijske preveritve za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi začela na pobudo zasebnega investitorja
meseca oktobra 2019. Izdelovalec elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izbral investitor, je
podjetje Proplan, Suzana Kraljić s.p. iz Krškega. Na podlagi poziva občine je MOP izdalo
mnenje o ustreznosti elaborata in zadevi dodelilo identifikacijsko številko. V času 15 - dnevne
javne razgrnitve je bilo podanih pet pripomb lastnikov sosednjih zemljišč.
Suzana Kraljić podrobneje predstavi gradivo pri tej točki. Prav tako predstavi vse podane
pripombe in pojasni, katere od njih so bile upoštevane in razloge za to.
Predsednik Odbora za okolje in prostor pa predstavi stališče odbora, ki občinskemu svetu
predlaga, da sklep o lokacijski preveritvi sprejme po skrajšanem postopku.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP BL28.od.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica:
Nadzorni odbor občinskemu svetu poroča o svojem delu skladno s Statutom Občine Sevnica.
Nadzorni odbor je v preteklem letu spremljal proračunsko poslovanje občine, zaključni račun
in polletno poročilo o izvrševanju proračuna. Izvedli so devet sej, na katerih so skladno z letnim
planom izvedli nadzor nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica za leto 2018, nadzor
zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2018, nadzor poslovanja JP Komunala d.o.o.
Sevnica za leto 2018, nadzor poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za leto 2018 in nadzor
zaključene investicije obnove križišča Veliki Cirnik. Podrobneje predstavi ugotovitve vseh
opravljenih nadzorov in pove, da ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zaradi česar tudi niso bila
izdana konkretna priporočila.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za
leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev poda Alojz Guček, predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica:
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja
občinskih organov, uprave, krajevnih skupnosti, javnih podjetij in drugih porabnikov
občinskega proračuna, ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih sredstev. V
letu 2020 bodo v skladu s poslovnikom izvedli nadzor nad ravnanjem s premoženjem v letu
2019, nadzor zaključnega računa za leto 2019, nadzor dveh posamičnih investicij izvedenih v
preteklem letu, nadzor nad realizacijo finančnega načrta ter usklajenost računskega izkaza s
finančnim načrtom enega javnega zavoda ter obravnavali morebitne pisne pobude in pritožbe
občanov. V finančnem načrtu so predvideni skupni izdatki v višini 9.290 EUR, pri čemer bodo
sredstva porabljena za nadomestila članom za opravljene nadzore in pripravo poročil, za
izdatke izobraževanj članov ter potne stroške v okviru izobraževanj.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP :
Občinski svet se je seznanil z letnim programom dela in finančnim načrtom Nadzornega
odbora Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 10
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Mirtova uvodom pove, da skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Sevnica svet zavoda šteje enajst članov, od katerih so trije predstavniki ustanoviteljice,
pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. Imenovani so za dobo štirih let
in so lahko zaporedoma imenovani največ dvakrat. Božidar Groboljšek doda, da je Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi poziva političnim strankam prejela
predloge za kandidate Betko Salmič, Estero Savić – Bizjak in Janeza Kukca. Komisija
občinskemu svetu predlaga, da predlagane kandidate imenuje v svet javnega zavoda.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega vzgojno
– izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica imenoval:
Janeza Kukca, Tržišče 11e, 8295 Tržišče,
Betko Salmič, Orešje nad Sevnica 20a, 8290 Sevnica in
Estero Savić Bizjak, Florjanska ulica 120, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 11
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Vodja splošne službe pove, da skladno z zadnjo spremembo Zakona o lekarniški dejavnosti in
občinskega odloka svet zavoda sestavljajo dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika
zaposlenih v zavodu, en predstavnik pacientov ter en predstavnik Zavoda za zdravstveno
zavarovanje. Mandat traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi poziva političnim
strankam prejela štiri predloge za imenovanje predstavnikov ustanovitelja ter en predlog za
imenovanje predstavnika pacientov. Komisija je prejete predloge obravnavala in občinskemu
svetu predlaga, da kot predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda imenuje Božidarja

Groboljška ter Jožeta Goriška, kot predstavnika pacientov pa naj se imenuje edina kandidatka
Marija Cvelbar.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je za predstavnika ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega
lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica imenoval:
- Božidarja Groboljška, Bohorska ulica 17, 8290 Sevnica in
- Jožeta Goriška, Trg svobode 32, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 12
Predlog sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega
zavoda Lekarna Sevnica
Uvodna obrazložitev je bila zaradi vsebinske povezave predstavljena pri prejšnji točki
dnevnega reda.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je za predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna
Sevnica imenoval Marijo Cvelbar, Blanca 46, 8283 Blanca.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 13
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Nepremičnine navedene v gradivu so nastale v okviru odmer odsekov občinskih
kategoriziranih cest po dejanskem poteku. V naravi predstavljajo dele zemljišč v zasebni
uporabi, in sicer dele kmetijskih zemljišč ali dele funkcionalnih zemljišč objektov, ter ne služijo
več namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. Parcele bodo predmet
menjave oz. prodaje, tako da Občina Sevnica pridobi v last parcele, ki v naravi predstavljajo
cestno telo zgoraj navedenih cest, posamezni lastniki pa parcele, ki jih dejansko uporabljajo.
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.

SKLEP :
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 1011/9, k.o. 1381 Boštanj
- parc. št. 1617/3 in 1617/4, obe k.o. 1388 Pijavice
- parc. št. 1439/8, 1439/10 in 1439/11, vse k.o. 1385 Podboršt
- parc. št. 1449/8, 1454/3, 1468/12, 1468/14, 1468/20, 1468/25, 1468/26, 1468/30,
1468/31, 1468/34, 1468/35, 1468/37, 1468/38, 1468/39, 1469/3, 1469/5, 1469/7, vse
k.o. 1370 Podvrh
- parc. št. 1505/5, k.o. 1397 Sevnica
- parc. št. 1697/5, 1699/8, 1699/10, 1689/16, 1689/20, 1689/21, 1689/23, 1691/8,
1691/10, vse k.o. 1367 Zabukovje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2019
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Občina Sevnica je na podlagi Zakona o dedovanju v zapuščinskem postopku upravičena
zahtevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti 2/3 prejete pomoči v skladu
s predpisi o socialnem varstvu. Občina v zapuščinskih postopkih uveljavlja tudi terjatve iz
naslova plačila pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali ti niso sposobni poravnati
teh stroškov, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila iz zapuščine. V letu 2019 je
Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v dvanajstih zapuščinskih postopkih v skupni višini
415.200 EUR, od katerih je devet zaključenih. Na podlagi sklepov o dedovanju je občina v letu
2019 prejela denarna sredstva v skupni višini 10.800 EUR ter nepremičnine v skupni vrednosti
13.200 EUR.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Pipan, ki ga zanima, ali se občina v zemljiški knjigi pri
nepremičninah, ki so v lasti domskih oskrbovancev vknjiži kot plačnik storitev. Mirtova
odgovori, da se v korist Občine Sevnica na podlagi odločbe Centra za socialno delo po uradni
dolžnosti vknjiži prepoved obremenitve in odtujitve nepremičnin.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v
letu 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 15
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.

V razpravi je sodeloval Franc Povše, ki je podal pripombo na odgovor podan glede razširitve
odseka lokalne ceste ob železniški progi do križišča pri mostu čez Mirno.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjo pripombo:
Franc Povše predlaga, da se glede razširitve odseka lokalne ceste ob železniški progi
do križišča pri mostu čez Mirno, z direktorjem SŽ – Infrastruktura d.o.o. Matjažem
Kranjcem opravi ogled terena, na katerem želi biti prisoten kot predsednik Odbora za
okolje in prostor. Za ureditev dvosmernega prometa namreč zadostuje širitev ceste za
0,5 m in ne 2 m kot je bilo predlagano v poslani pobudi.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- predlaga, da se uredi režim parkiranja pred Zdravstvenim domom Sevnica, saj je
parkirišče zasedeno že pred odprtjem doma
Franc Pipan
- ponovno predlaga, da se začne z rednim izvajanjem meritev hrupa na najbolj
obremenjenih območjih ter sprejmejo ukrepi za omejevanje hrupa
Stanislava Žičkar
- zanima jo, kaj je z odgovorom glede zapore ceste na Hrastih, ki naj bi bil usklajen s
SPV – pobuda je bila podana na lanski junijski seji
- zanima jo, kdo je upravljavec parkirišča pri Zdravstvenem domu Sevnica in predlaga
ureditev asfaltne površine pri vhodu na urgenco
- zanima jo, kdo bo opravljal nadzor nad izvajanjem del pri investicijah javne cestne
infrastrukture v krajevnih skupnostih, saj predsedniki za to niso usposobljeni
- predlaga, da bi imele krajevne skupnosti preglednika cest
Gorazd Zupanc
predlaga, da JP Komunala d.o.o. Sevnica pridobi okoljevarstveno dovoljenje za
skladiščenje azbestnocementne kritine – salonitk, nato pa občane obvesti o možnosti
skladiščenja ter jih pozove k odstranitvi zdravju škodljive kritine
Tomaž Lisec
- zanima ga, kaj je bilo zadnjega pol leta storjenega glede ureditve pločnika na odseku
trgovina Hofer - most čez Mirno ter predlaga čimprejšnji pričetek aktivnosti za izvedbo
del
Gregor Korene
- zanima ga, ali bo pravilnik, ki ureja sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih
naprav, spremenjen v smislu povišanja deleža sofinanciranja in vzpodbuditve čim
večjega števila občanov k prijavi na javni razpis oziroma k sami izvedbi del
Miran Grubenšek
- predlaga, da se v okviru ureditvenih del na Lisci ter pri pripravi strategije športa
upoštevajo potrebe športnih klubov in temu primerno načrtuje ureditev prostora za
priprave športnikov

-

zanima ga, kakšna je ocena izvajanja izvedbenega načrta strategije turizma za leto
2019

Danica Kramžar
- predlaga, da se zaradi odprave pomanjkljivosti objekta telovadnice pri Osnovni šoli
Šentjanž (puščanje strehe, odpadanje ometa, poškodbe parketa), občina vključi v
reševanje zadeve oziroma vnovči garancijo za kvalitetno izvedbo del, saj je glavni
izvajalec v stečaju, podizvajalci pa se na urgence šole ne odzivajo

Ad 17
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje.
Seja je bila zaključena ob 18.26 uri.

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

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

