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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0001/2020
Datum: 20.05.2020

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 13.05.2020, ob 15.30 uri,
v Kulturni dvorani Sevnica
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, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.
Odsotni člani občinskega sveta: Darja Pompe
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
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- 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:
- Martin Bratanič, direktor RRA Posavje
- Marjetka Smolič, predstavnica CSD Posavje, Enota Sevnica
- Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica
- Anton Krajnc, direktor Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica
Prisotni predstavniki medijev:
- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Pavel Perc, Dolenjski list
- Vernessa Sadulai, Ansat TV
- Robert Sajovec, TV Vaš kanal
Ostali prisotni:
- Matej Maver, tehnična podpora
Župan odpre 15. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 22 članov sveta. Župan 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 15. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 10. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembi Odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Sevnica, 11. točka dnevnega reda Predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica in 12. točka dnevnega reda Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 15. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne
4.3.2020
3. Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2019
4. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019
5. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve
6. Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2019
7. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019
8. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
9. Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019
10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica
– skrajšani postopek
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica – skrajšani postopek
13. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019
14. Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2021
15. Soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
16. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
17. Predlog sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti za območje Občine
Sevnica v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
18. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica
19. Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020
20. Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitev statusa
javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
21. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
22. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
23. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
14. redne seje občinskega sveta z dne 04.03.2020
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 14. redne seje občinskega sveta z dne 04.03.2020.
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.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 14. redne seje občinskega sveta z dne
04.03.2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2019
Uvodno obrazložitev podata Martin Bratanič, direktor RRA Posavje in Tanja Novšak,
predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo:
Direktor RRA Posavje uvodoma pove, da je bilo poročilo podrobneje predstavljeno na Odboru
za gospodarstvo in kmetijstvo. Na kratko povzame program dela oziroma izvedene projekte v
letu 2019. V nadaljevanju navede ključne projekte, v katerih bo Občina Sevnica deležna
finančne podpore v tej finančni perspektivi, in sicer gre za področje komunalnega opremljanja
podjetniške cone Sevnica (vrednost projekta 1.392.000 EUR), izgradnja kanalizacijskega
sistema in čiščenja odpadnih voda (vrednost projekta 2.150.000 EUR) ter projekt hidravlične
izboljšave v občini Sevnica (vrednost projekta 1.750.000 EUR). Agencija si bo še naprej
prizadevala za sorazmerno participacijo in skladen razvoj v naši regiji. Tanja Novšak predstavi
stališče Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, ki občinskemu svetu predlaga, da poda
pozitivno soglasje k sklepu o potrditvi poročila.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Franc Pipan, ki ga zanima za koliko se je v zadnjih štirih letih zmanjšal
zaostanek naše regije za najbolje razvitimi regijami.
Direktor agencije pove, da s temi podatki ne razpolaga in da bo odgovor podan pisno. Župan
doda, da je edina nadpovprečno razvita regija osrednjeslovenska, vse ostale so podpovprečno
razvite.

SKLEP 1:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje
za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je podal soglasje k predlogu porabe presežka prihodkov nad odhodki iz
naslova tržne dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje iz leta 2019 v višini 203
EUR, ki se nameni za nakup osnovnih sredstev in razvoj dejavnosti v agenciji v letu
2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2019
Uvodno obrazložitev podajo župan, Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Marjetka Smolič, CSD Posavje, Enota Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Pomoč na domu predstavlja eno izmed oblik skrbi za starejše, ki jo organizira in financira
občina, izvaja pa center za socialno delo. V sevniški občini gre za zelo poznano in iskano
storitev, v katero je vključenih nekaj več kot 100 uporabnikov, katerih število se je v lanskem
letu še povečalo. Center izvajanje storitve uspešno koordinira, težavo predstavlja nekoliko
višja ekonomska cena od slovenskega povprečja, kar je posledica večjega števila neefektivnih
ur zaradi redke in neenakomerne poseljenosti. Smoličeva doda, da se potrebe po tej storitvi
povečujejo in število uporabnikov narašča, saj so cene domske oskrbe previsoke in čakalne
vrste za domove dolge, medtem ko čakalne vrste za pomoč na domu ni. Za kvalitetno izvajanje
storitve je potrebno veliko prilagajanja in timskega dela. Uspešno sodelujejo z ostalimi
institucijami (ZD Sevnica, bolnišnica, domovi za starejše) in imajo dobro razvito socialno
mrežo. Tudi povratne informacije s strani uporabnikov so pozitivne. Rado Kostrevc predstavi
stališče odbora, ki poročilo sprejema v predlagani obliki in ga občinskemu svetu posreduje v
seznanitev.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Franc Pipan in Miran Grubenšek
Povzetek razprave:
Člana sveta povesta, da izvajanje storitve dobro funkcionira in predlagata, da cena storitve
ostane nespremenjena, saj gre za ljudi, ki so pomoči najbolj potrebni. Zanima ju, kakšno je
materialno stanje uporabnikov. Smoličeva pove, da se cena ni zvišala že od leta 2015 in je
naklonjena uporabnikom. Povišali so se stroški dela, rastejo tudi administrativni stroški, ki jih
krije občina. Kljub povišanju cene ne pričakujejo upada števila uporabnikov.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve
Uvodno obrazložitev podajo župan, Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
Marjetka Smolič, CSD Posavje, Enota Sevnica in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za
družbene dejavnosti:
Storitev se je v zadnjih desetih letih močno razširila. Minimalno sofinanciranje storitve, ki je
zakonsko določena, znaša 50 % cene. V Občini Sevnica je cena nižja tako od državnega kot
tudi posavskega povprečja in predstavlja približno tretjino stroškov skrbi za starejše. Predlog
cen je bil skrbno pretehtan na CSD in Odboru za družbene dejavnosti. Sešlarjeva podrobneje
predstavi kalkulacijo oziroma izračun cen. Predstavnica CSD Posavje doda, da povišanje cen
za uporabnike ni bistvenega pomena, temveč dejstvo, da pomoč ohranijo, saj je v veliko
primerih pomoč na domu edina rešitev, da starejši ostanejo v domačem okolju. Pove, da lahko
starejši od 65 let, ki prejemajo nizko pokojnino, podajo vlogo za oprostitev plačila v celoti. Rado
Kostrevc predstavi stališče Odbora za družbene dejavnosti, ki je po dolgi razpravi sprejel sklep
o soglasju k cenam navedenim v gradivu. Doda, da gre za nadstandardno storitev, ki se
kvalitetno izvaja, dvig cen pa omogoča normalno delo tudi v bodoče, in sicer z zagotovitvijo
dodatne zaposlitve.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Božidar Groboljšek, Franc Povše, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Majda Jazbec,
Rado Kostrevc, Ivan Orešnik, Božidar Beci, Stanislava Žičkar
Povzetek razprave:
Člani sveta, ki podpirajo stališče odbora menijo, da se z zaposlitvijo dodatne oskrbovalke
omogoči nudenje storitve večjemu številu uporabnikov ter preprečijo čakalne vrste. Gre za
kvalitetno storitev, ki predstavlja alternativo domski oskrbi in je prav, da vsak uporabnik za to
nekaj prispeva, medtem ko imajo socialno šibkejši na voljo možnost oprostitve plačila. Člani
sveta, ki nasprotujejo dvigu cen menijo, da sama cena ne vpliva na standard. Odloča se le o
ceni za uporabnika, nova zaposlitev ni relevantna. Občina naj krije razliko v ceni tudi na račun
dviga povprečnine, tako da lahko cena za uporabnika ostane nespremenjena. Nekateri člani
sveta menijo, da ni bistvena sama cena, ampak ohranitev standarda na sedanjem nivoju. Pa
tudi, da povezava med dodatno zaposlitvijo in višino cene, ni razumljiva.
Smoličeva pojasni, da je Sevnica primer dobre prakse. Število uporabnikov se je povišalo na
račun dodatne oskrbovalke, katere zaposlitev je upoštevana v izračunu. Župan doda, je v
povprečnini upoštevano sofinanciranje storitve v višini 50 % cene, tokrat pa se odloča med
sofinanciranjem občine v višini 71,9 % ali 74 %.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve
Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na
domu.
Cena celotne storitve znaša 19,78 EUR na efektivno uro, od tega znaša subvencija
Občine Sevnica 14,58 EUR oziroma 71,90 %, končna cena za uporabnika pa znaša 5,20
EUR na efektivno uro.
Cena storitve opravljene v nedeljo, se poveča za 30 % in znaša 22,44 EUR na efektivno
uro, od tega znaša subvencija občine 15,68 EUR oziroma 68 %, končna cena za
uporabnika pa znaša 6,76 EUR na efektivno uro.

Cena storitve opravljene na dan državnega praznika in dela prostega dne, se poveča za
40 % in znaša 23,33 EUR na efektivno uro, od tega znaša subvencija občine 16,05 EUR
oziroma 72,00 %, končna cena za uporabnika pa znaša 7,28 EUR na efektivno uro.
Izid glasovanja: 13 za 9 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2019
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 zavoda uvodoma pove, da so lansko leto obeležili trinajst let delovanja. Preteklo
leto so zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki, objekti so v dobri kondiciji, programi pa
izvedeni v celoti. V nadaljevanju podrobneje predstavi posamezne dejavnosti ter vidnejše
projekte in naloge. Izpostavi nove programe po posameznih dejavnostih. Rado Kostrevc in
Tanja Novšak predstavita stališče odborov, ki sta obravnavala predstavljeno gradivo ter ga
posredujta v seznanitev občinskemu svetu.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Povše, Janez Kukec, Danica Kramžar, Tanja Novšak, Miran Grubenšek
Povzetek razprave:
Člane sveta zanima, zakaj sta se v preteklem letu zaposlili dve osebi in ali ni mogoče dela
prerazporediti. Pogrešajo večjo in boljšo promocijo prve dame. Zanima jih, kako bodo
zastavljene naloge potekale med trajanjem epidemije in kako je s porokami. Pohvalijo poročilo,
ki je preglednejše od prejšnjega, predlagajo pa, da se pri kazalnikih financiranja doda kratka
obrazložitev. Zanima jih, kaj se dogaja z grajsko kavarno. Pohvalijo tudi o odgovor na
vprašanje člana sveta glede izvedbenega načrta Strategije za mlade podanega v gradivu, kot
tudi višino pridobljenih razpisnih sredstev.
Pernovškova pove, da tudi za zaposlene v zavodu velja 40-urni delavnik. Zaradi velikega
števila dogodkov in prireditev, ko je potrebna hkratna navzočnost več zaposlenih, je težko
izvesti razporeditve na način, da ne prihaja do nadurnega dela, kar prav tako predstavlja
strošek. Zaposlitev svetovalca za turistično dejavnost je financirana iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, potrebna pa je bila zaradi razvoja kolektivne blagovne znamke Premium
Sevnica, razvoja novih programov in boljše povezave s partnerji. Zaposlitev svetovalca za
mladino je bila predvidena zaradi razvoja strategije mladih. Zaradi epidemije bodo nekateri
projekti izvedeni z zamikom, pri drugih poteka preoblikovanje z namenom prilagoditve
trenutnim razmeram, sicer pa so v teku priprave, da bodo programi na voljo, ko bodo ukrepi
sproščeni. Poroke se lahko že izvajajo, vendar se mladoporočenci zaradi vseh veljavnih
omejitev za poroke težje odločajo. Pospešili bodo promocijske aktivnosti glede porok v parku
in ponudili možnost degustacije v grajski kavarni, katere odprtje je predvideno za 5. junij
oziroma najkasneje do 15. junija.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu JZ KŠTM Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
JP Komunala d.o.o. Sevnica je imela v preteklem letu 65 zaposlenih, podjetje je poslovalo
pozitivno. Vse gospodarske javne službe so se redno izvajale, prav tako investicijsko
vzdrževanje objektov ter širitev infrastrukture. Podrobneje predstavi posamezne gospodarske
javne službe ter izvajanje tržnih dejavnosti. Doda, da so bili uspešni na javnih razpisih, na
podlagi katerih so izvedli dva večja projekta: sanacijo bazenske školjke na bazenu v Sevnici
ter dozidavo mrliške vežice v Boštanju. Predstavi tudi projekta »Olje nekoliko drugače« ter
»Varuj vodo«. Pove, da se pridobljeni certifikat Družini prijazno podjetje kaže v zmanjšanju
bolniških odsotnosti.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Franc Pipan, Franc Povše, Janez Kukec, Danica Kramžar
Povzetek razprave:
Člani sveta pohvalijo delo podjetja in angažiranost direktorja, saj se standardi na trgu višajo,
čemer podjetje uspešno sledi. Dobro je pripravljeno tudi poročilo. Predlagajo, da se delovni
čas zaposlenih, ki opravljajo terensko delo, prilagodi letnemu času, izdane menice pa naj se
tako kot garancije za odpravo napak vodijo kot potencialna obveznost. Prosijo za pojasnilo
glede različnega navajanja višine prihodkov v finančnem delu poročila. Izpostavijo težave s
kopičenjem odpadkov na zbirnih mestih na Malkovcu in Telčah, kjer obiskovalci vikendov
puščajo večje količine odpadkov.
Mitja Udovč pojasni, da se trudijo povečati prihodke, pomembno pa je tudi poslovanje oziroma
odhodkovna stran, ohranitev delovnih mest in zagotavljanje likvidnosti podjetja. Glede pomote
v finančnem delu bo podano pisno pojasnilo. Župan doda, da občinski proračun veliko nalog
udejanja preko javnega podjetja. Videti je, da zaposleni čutijo, da infrastrukturo vzdržujejo na
dolgi rok. Pričakovanje občanov glede kvalitete izvajanja dejavnosti je vsako leto višje, podjetje
pa se uspešno odziva in razume potrebe sodobnega človeka.
SKLEP 1:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2019 z naslednjima predlogoma:
- delovni čas zaposlenih, ki opravljajo terensko delo, naj se prilagodi letnemu času,
- izdane menice naj se tako kot garancije za odpravo napak vodijo kot potencialna
obveznost.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica v višini 62.299,14 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta
2019 v višini 52.192,18 EUR in prenesenega dobička iz leta 2018 v znesku 10.106,96 EUR,
razporedi kot sledi:
31.149,57 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva)
31.149,57 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2020
Uvodno obrazložitev poda Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica:
Meseca februarja je poslovni načrt obravnaval nadzorni odbor in podal pozitivno mnenje. Načrt
omogoča pregledno poslovanje, pri pripravi pa so bile upoštevane zakonske spremembe ter
smernice razvoja na področju komunalnih dejavnosti. Pove, da bo v drugi polovici letošnjega
leta izveden prenos dejavnosti oskrbe s plinom. V nadaljevanju predstavi večje načrtovane
investicije po posameznih gospodarskih javnih službah. Izpostavi dva izziva, s katerima se
bodo soočila vsa komunalna podjetja, in sicer ravnanje z blatom iz čistilnih naprav ter ravnanje
z mešanimi odpadki zaradi zaprtja mej oziroma sprejetih interventnih ukrepov v času
epidemije. Pove, da bo poslovni načrt za leto 2021 sprejet hkrati s proračunom Občine
Sevnica, saj je z njim povezan.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali:
Danica Kramžar, Rok Petančič, Brigita Karlovšek, Božidar Beci, Gregor Korene
Povzetek razprave:
Člane sveta zanima, zakaj je glede na realizacijo v letu 2018 načrt v zadnjih dveh letih nižji.
Izpostavijo, da se nekateri podjetniki s sedežem v Sevnici čutijo zapostavljene, ker naj ne bi
dobili možnosti za oddajo ponudbe. Na področju zbiranja in odlaganja odpadkov predlagajo,
da se poišče sistemska rešitev za sprotni odvoz odpadkov na ekoloških otokih, ki so velikokrat
prepolni ter na inovativen način zmanjša količina odpadnih nagrobnih sveč. Zanima jih, ali je
načrtovana širitev mreže pobiranja bioloških odpadkov ter ali se razmišlja o investiciji za
izvajanje dehidracije blata. Opozorijo, naj se ne pozabi na ureditev manjših pokopališč kot je
Kompolje.
Direktor pojasni, da se načrt postavlja realno glede na načrtovane investicije. Razpisi so
skladno z ZJN objavljeni in odprti za vse ponudnike. Letos bodo začeli z individualnim
odvažanjem embalaže, v ta namen bodo v Sevnici razdelili brezplačne zabojnike. Sicer pa je
v občini 175 ekoloških otokov, problematični so tisti, ki so locirani ob cestah. Globe za kršitev
je težko izreči, ker ni znanega povzročitelja, bodo pa tudi na področju odpadnih sveč delali na
okoljski ozaveščenosti in informiranju občanov. Posode za biološke odpadke uporablja preko
1300 gospodinjstev. Glede širitve mreže izvajajo ankete o zainteresiranosti, pri čemer morajo
upoštevati tudi ekonomičnost pobiranja. O dehidraciji blata je smiselno razmišljati o
sodelovanju s sosednjimi občinami, da se doseže samooskrba. Sicer pa gre za večje
investicije, o katerih bo morala razmišljati tudi država.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za
leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev poda Anton Krajnc, direktor JP Plinovod d.o.o. Sevnica:
Direktor pove, da gre za zadnje celoletno poročilo o poslovanju javnega podjetja in povzame
vsebino gradiva. Poročilo je bilo revidirano, revizor nanj ni podal pripomb. Dejavnost se je vršila
s 3 zaposlenimi. Plinovod ima 31 km plinovodnega omrežja, 700 priključkov, od tega delujočih
657 (246 od teh je gospodinjskih priključkov). V letu 2019 je bilo na sevniškem plinovodnem
omrežju 10 dobaviteljev. Investicij praktično ni bilo, saj sta bila zgrajena le dva nova priključka.
Finančno poročilo je v gradivu podrobno predstavljeno. Krajnc zaključi, da je podjetje v
lanskem letu tretjič odkar deluje, poslovalo z izgubo v znesku 30.345 EUR, a je kljub temu
likvidno.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica
– skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Mirtova predlaga, da se pri 10., 11. in 12. točki opravi skupna uvodna obrazložitev in razprava,
saj gre za vsebinsko povezane točke, ki se nanašajo na sprejet sklep občinskega sveta glede
prenosa dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz JP Plinovod d.o.o. Sevnica
na JP Komunala d.o.o. Sevnica.
V predlogu Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica se
ustrezno spremeni besedilo 6. člena, tako da javno službo oskrbe z zemeljskim plinom opravlja
JP Komunala d.o.o. Sevnica. S predlogom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica se JP Komunala d.o.o. Sevnica
določajo dodatne dejavnosti ter dodatne pristojnosti direktorja in nadzornega sveta. Predlog
Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. pa ureja prenos
objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim
plinom v last Občine Sevnica. Ker gre za nadaljevanje sprejemanja ukrepov glede izvajanja
neobvezne gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom ter za uskladitev aktov z
namenom nemotenega izvajanja te službe, se predlaga sprejem odlokov po skrajšanem
postopku.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Božidar Groboljšek, ki vpraša, zakaj ni prenosa dejavnosti že s
1.7.2020.

Mirtova pojasni, da vse aktivnosti potekajo skladno s terminskim planom, ki predvideva prenos
javne službe s 1.10.2020, nekaj dni zatem oziroma ko direktor Plinovoda odide v pokoj, pa tudi
likvidacijo JP Plinovod d.o.o. Sevnica.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v
občini Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala d.o.o. Sevnica – skrajšani postopek
Uvodna obrazložitev je bila zaradi vsebinske povezave predstavljena pri 10. točki dnevnega
reda.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o.
Sevnica – skrajšani postopek
Uvodna obrazložitev je bila zaradi vsebinske povezave predstavljena pri 10. točki dnevnega
reda.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019
Uvodno obrazložitev podajo župan, Zvone Košmerl, direktor občinske uprave, mag. Vlasta
Marn, vodja Oddelka za finance, Ivan Orešnik, predsednik 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 obsežen dokument z vsemi poslovnimi in finančnimi dogodki
v občini in izkazuje realizacijo proračuna. Programi in cilji so bili v lanskem letu praktično v
celoti doseženi in realizirani. Proračun je bil tekoče izvajan, likviden, Občina Sevnica pa
korekten poslovni partner.
Direktor občinske uprave predstavi realizacijo NRP-ja in posamezne postavke, ki so v gradivu
obrazložene s strani oddelkov in skrbnikov projektov. Doda, da se povečujejo transferni
odhodki izvajanja zakonsko določenih nalog, pri katerih je občina zgolj plačnik, investicijski
transferi so v zadnjih letih enaki, opazen pa je manjko razpisnih sredstev. V letu 2019 razen
kratkoročnih premostitvenih kreditov, ni bilo zadolževanja, občina prav tako nima zaostalih
obveznosti. Marnova pove, da je realizacija 17,5 milijonskega proračuna 99,80 %. Pozna se
izostanek določenih sredstev, prav tako finančna pomoč javnim zavodom za premostitev
finančnih težav, v bodoče pa je smiselno razmisliti o višini subvencij, ki so na vseh področjih
visoke. 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.
SKLEP :
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 14
Seznanitev z uvedbo participativnega proračuna za leto 2021
Uvodno obrazložitev podata župan in mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance:
V teku je poziv za zbiranje pobud po lanskem konceptu, ki se je izkazal za pozitivno izkušnjo.
Veliko pobud in predlogov je v realizaciji. V proračun se vključujejo manjši projekti v vrednosti
do 6.000 EUR, večji pa so del NRP-ja. Marnova doda, da so povratne informacije pobudnikov
pozitivne. Kljub temu, da prve pobude za proračun 2021 že prihajajo, člane sveta prosi za
dodatno spodbujanje zainteresirane javnosti k oddaji predlogov.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Gorazd Zupanc, ki pozdravlja idejo, predlaga pa določitev višjih
zneskov za posamezno območje ter večji poudarek na sami promociji koncepta
participativnega proračuna.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s konceptom participativnega proračuna za leto 2021.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 15
Soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Rado Kostrevc, predsednik
Odbora za družbene dejavnosti:
Svet zavoda lekarna Sevnica je Občini Sevnica v soglasje posredoval predlog statuta, ki ga je
dne 13.3.2020 sprejel svet zavoda. V skladu z 31. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Sevnica mora zavod statut uskladiti s področno zakonodajo, soglasje k statutu pa
mora podati tudi ustanovitelj. Statut ureja določena vprašanja, ki z odlokom niso urejena.
Predlog statuta je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, ki nanj nima pripomb in predlaga
občinskemu svet, da poda soglasje.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je podal soglasje k Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica
z dne 13.3.2020.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 16
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica
v svet javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Janez Kukec, član Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica sestavlja 11 članov, od katerih so trije predstavniki
ustanoviteljice Občine Sevnica. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let in so lahko
zaporedoma imenovani največ dvakrat. Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja so v roku prispeli predlogi za štiri kandidate, od katerih komisija tri predlaga za
imenovanje v svet zavoda.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet javnega zavoda
Vrtec Ciciban Sevnica imenoval:
- Vesno Zorec, Drožanjska cesta 57, 8290 Sevnica,
- Ano Jelančić, Ribniki 12, 8290 Sevnica in
- Tino Kukec, Telče 12a, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 17
Predlog sklepa o imenovanju kandidata za predstavnika javnosti za območje občine
Sevnica v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Janez Kukec, član Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Občina Sevnica je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela poziv za oddajo predloga za
imenovanje predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov. Občina
Sevnica glede na število prebivalcev predlaga enega kandidata. Predstavnike javnosti imenuje
minister za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je v roku prejela dva predloga, od katerih enega kandidata
predlaga za imenovanje v senat.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet za imenovanje predstavnika javnosti za območje občine Sevnica v Senat
za reševanje pritožb zoper delo policistov predlaga Ivana Bidermana, Pot na Zajčjo Goro
75, 8290 Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 18
Predlog sklepa o predlogu kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Janez Kukec, član Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Občina Sevnica je prejela poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta območne
izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica. Člane imenuje
direktor JSKD. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v roku prejela šest predlogov, od katerih pet
kandidatov predlaga za imenovanje v svet območne izpostave.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Sevnica predlaga:
Jožeta Novaka, Boštanj 58, 8294 Boštanj,
Nado Novšak, Log 17, 8294 Boštanj,
Nevenko Flajs, Brezje 2, 8296 Krmelj,
Zorana Cvara, Loka 27, 1434 Loka pri Zidanem Mostu in
Tadejo Dobriha, Čanje 60b, 8283 Blanca.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.

Ad 19
Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2020
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
Med letom je mogoče načrt dopolniti oziroma spremeniti, če tako narekujejo spremenjene
prostorske potrebe ali druge okoliščine, ki jih ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem ni bilo mogoče določiti oziroma načrtovati.
V dopolnitvi št. 1 predlagamo nakup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo del cestne
infrastrukture v obrtni coni ob HE Boštanj, nepremičnine, ki so potrebne zaradi ureditve
prometne varnosti, vaškega središča in javnih površin (Tržišče, Račica, Okič) ter
nepremičnine, ki v naravi predstavljajo odseke občinskih lokalnih cest in javnih poti. Dopolnitev
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem se nanaša na nepremičnine, ki jih Občina
Sevnica ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, zato je na podlagi izraženega interesa strank
predvidena prodaja teh nepremičnin.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 1 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 20
Vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena ter ukinitev statusa
javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe:
V gradivu navedene nepremičnine pod prvo točko v naravi predstavljajo dele odsekov
občinskih kategoriziranih lokalnih cest. Ker predmetne nepremičnine služijo javni oziroma
splošni rabi, je pri njih smiselno vzpostaviti status javnega dobra lokalnega pomena. Parcele
navedene pri drugi točki pa so nastale v okviru odmer odsekov občinskih kategoriziranih cest
po dejanskem poteku. V naravi predstavljajo dele zemljišč v zasebni uporabi ter ne služijo več
namenu, zaradi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. 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 1:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
lokalnega pomena za:
- parc. št. 875/6, 875/10, 876/2, 909/1, 914/3, 915, 969/9, k.o. 1363 Radež
- parc. št. 56/4, 826/2, 826/4, 830/2, 5/3, 845, 367/2, 828/1, 829, 833/2, 834/1, 835/6,
840/4, k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu

-

parc. št. 395/5, 396/17, 396/19, 429/5, 429/9, 664/6, 834/20, 861/2, 862/2, 893/2,
903/2, 905/2, 906/2, 914/2, 929/4, 929/6, 930/5, 930/7, 930/9, k.o. 1362 Okroglice
parc. št. 271, 272/2, 291/5, 294/3, 294/4, k.o. 1365 Breg
parc. št. 1035/2, 1035/4, 1036/2, 1039/2, 1183/2, 1183/3, 1889, 1892, 202/6, 214/3,
1502/1, 1502/2, k.o. 1366 Ledina
parc. št. 101/3, 101/6, 103/2, 112/6, 131, 410/2, 458/2, 864/11, k.o. 1380 Šmarje
parc. št. 1615/1, 1616/1, k.o. 1382 Kompolje

SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za:
- parc. št. 705/4, k.o. 1369 Trnovec
- parc. št. 2667/23, k.o. 1393 Studenec
- parc. št. 1642/19, k.o. 1373 Žigrski Vrh
- parc. št. 359/8 in 359/10, k.o. 1376 Kladje
ter odobril predlog razpolaganja.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad 21
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 sta sodelovala Danica Kramžar in Miran Grubenšek, ki sta podala pripombo na
odgovore podane v gradivu za tekočo sejo.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjima pripombama:
- Danica Kramžar predlaga, da se Občina Sevnica vključi v reševanje odprave
pomanjkljivosti objekta telovadnice v OŠ Milana Majcna Šentjanž
- Miran Grubenšek predlaga, da se na cesti na Hrastih poskrbi za umiritev prometa
oziroma prepove promet z motornimi vozili
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 22
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Skladno z 21. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica sta Miran Grubenšek in
Stanislava Žičkar vprašanja oziroma pobude podala pisno.
Miran Grubenšek
- Občinskemu svetu in Odboru za družbene dejavnosti predlagam, da pri določanju aneksa k
pogodbam z izvajalci LPŠ 2020, ki bo verjetno nastal zaradi razmer COVID – 19, določi vrnitev
sredstev samo za turnirje in tekmovanja, ki niso bila izvedena.

Obrazložitev
Nastalo stanje, ki se nanaša na COVID -19, je nepričakovano prizadelo/ohromilo delo v
športnih društvih in klubih v Sevnici. Vendar so športne sredine s strokovnim kadrom morale
organizacijsko vzdrževati dejavnost, da se po umiritvi situacije začne optimalno delo (stik z
registriranimi tekmovalci preko video komunikacije in kasneje treningi v skladu z navodili NIJZa). Društva/klubi podpisniki pogodbe o izvajanju LPŠ za leto 2020 iz svojih Letnih načrtov niso
uspeli izvesti le organizacijo turnirjev in se udeleževati tekmovanj v tem obdobju.
Namreč pretekli izpad rednih vadb, bodo v prihajajočem obdobju tudi v juliju in avgustu
društva/klubi nadomestili z dopolnitvijo Letnih načrtov. Kajti edino na ta način se bodo v
tekmovalnem športu čimprej odpravile posledice tega stanja in bodo športniki v jeseni
pripravljeni za udeležbo na tekmovanjih.
Stanislava Žičkar
- na cesti proti naselju Orehovo je malo pred Orehovim na desni strani cestišča tabla za
zaselka Ledina in Dobrova. Prebivalci, ki se pripeljejo iz teh zaselkov na glavno cesto
in zavijajo v levo proti Sevnici imajo slab pregled in dajejo pobudo za postavitev
ogledala. Prosim za preučitev pobude in posredovanje pobude na Direkcijo.
- pred časom sem že dobila odgovor na mojo pobudo glede ureditve nadstreška na
pokopališču Sevnica. Prosim za preverbo trenutnih aktivnosti na to temo.
Franc Povše
- zanima ga, ali je ureditev državne ceste Šentjanž – Glino v proračunu RS, saj se
izvedba projekta odmika
Vincenc Knez
- zanima ga, ali je v letošnjem letu načrtovana sanacija poškodovanega cestišča ceste
G1-5 od Šmarčne proti meji z Občino Radeče
- opozori na slabo stanje lesenega dela mostu čez Mirno v Križišču in predlaga sanacijo
Tomaž Lisec
- predlaga, da se z namenom seznanitve s projektom izgradnje kanalizacije Dolenji
Boštanj, skliče sestanek z vsemi prebivalci, ki jih projekt tangira
Tanja Novšak
- zanima jo, kakšne so predvidene aktivnosti glede izvajanja konzervatorskega načrta
za prenovo starega mestnega jedra po izvedbi javne delavnice
Janez Kukec
- zanima ga, ali je v letošnjem proračunu RS predvidena sanacija državne ceste Tržišče
– Bruna vas
- zanima ga, ali lahko društva spremenijo projekte, ki so jih prijavila na razpis, saj klub
temu, da so določeni projekti odpadli, opravljajo druge zadeve
Matej Imperl
- 3. člen Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica določa, da sta
upravičenca do pomoči starša, pod pogojem, da imajo novorojeni otrok in oba starša
na dan rojstva otroka stalno bivališče v Občini Sevnica. Meni, da je pomoč namenjena
otroku, zato je ključno, da v sevniški občini živi otrok in ne tudi oba starša
- zanima ga, kdo je skrbnik kapelice na Lisci, saj je okolica objekta neurejena, kamnita
zložba pa se ruši
Rok Petančič
- predlaga, da se skliče sestanek z lastniki zemljišč, po katerih potekajo planinske poti
na Lisco, s Planinskim društvom Lisca Sevnica in Občino Sevnica, z namenom skupne
rešitve za preprečevanje uporabe poti voznikom motornih koles in štirikolesnih vozil ter
druge rabe zemljišč

-

predlaga, da se z Občino Laško dogovori glede sanacije ceste od odcepa za Jurklošter
proti Lisci, ki je v slabem stanju in predstavlja težavo predvsem kolesarjem

Franc Pipan
- zanima ga, kdaj bo cesta Sevnica – Planina obnovljena, saj je cesta poškodovana
- predlaga, da se pisno opozori lastnike vozil, ki še vedno parkirajo na pločnikih v Naselju
heroja Maroka in ovirajo rabo teh površin
Majda Jazbec
- zanima jo, kdo je naročnik prevozov mestnega avtobusa na relaciji Sevnica – Šetenje,
ki vozi trikrat dnevno brez potnikov

Ad 23
Razno
Župan članom sveta predstavi izvedene aktivnosti Občine Sevnica, Štaba civilne zaščite
Občine Sevnica in ZD Sevnica v času razglasitve epidemije širjenja nalezljive bolezni COVID19. Člane sveta seznani z datumom naslednje seje ter pove, da tradicionalne proslave ob
dnevu državnosti v dosedanji obliki na gradu ne bo, bo pa praznik obeležen na drug način.
Seja je bila zaključena ob 19.46 uri.
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