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OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
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ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 24.06.2020, 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,
Darja Pompe.
Odsotni člani občinskega sveta: /
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
- Robert Kaše, višji svetovalec za ceste in komunalo
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
Poročevalci:
- Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto
- Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje Sevnica
- Dejan Jurkovič, Sektor za investicije v železnice, Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo
- Vojko Sotošek, direktor podjetja Infra d.o.o.
- Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica k
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica
Prisotni predstavniki medijev:
- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Pavel Perc, Dolenjski list
Ostali prisotni:
- Matej Maver, tehnična podpora
Župan odpre 16. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 25 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 16. redne seje s tem, da se po skrajšanem
postopku obravnava 6. točka dnevnega reda.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
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Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 16. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 15. redne seje občinskega sveta z dne
13.5.2020
Varnostne razmere na območju občine Sevnica – pregled stanja za leto 2019
Predstavitev študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi
št. 10 na območju občine Sevnica
Predlog dopolnitve soglasja občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji št. 2
Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto – Blanca
in k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture
HE Krško
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini Sevnica
za:
- oskrbo s pitno vodo
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
- čiščenje komunalne odpadne vode
- ravnanje z odpadki
- pogrebna dejavnost – 24-urna dežurna služba
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica
Predlog mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje –
Enota Sevnica
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj
Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020
Seznanitev z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov
15. redne seje občinskega sveta z dne 13.05.2020.

Župan odpre razpravo.
Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 15. redne seje občinskega sveta z dne 13.05.2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
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 15. redne seje občinskega sveta z dne
13.05.2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Varnostne razmere na območju občine Sevnica – pregled stanja za leto 2019
Uvodno obrazložitev podajo župan, Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje Sevnica,
Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto.
Komandir Policijske postaje Sevnica uvodoma predstavi delo policijske postaje v letu 2019 in
okvirni načrt dela policije na območju občine Sevnica v letu 2020. Pri tem izpostavi dobro
sodelovanje z lokalno skupnostjo in nekatere skupne projekte, med njimi Socialno-varstveni
sosvet Občine Sevnica, ki je v letu 2016 prejel bronasti znak Policije za zasluge za
zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti. Izpostavi tudi plakate Misli varno, ravnaj varno, bodi
varen in dobro sodelovanje z društvi, predvsem na področju izobraževanja ter izpostavi, da
Policijska postaja Sevnica v največji meri upošteva prejete pobude občank in občanov.
Nadalje komandir predstavi nekaj statističnih podatkov občine Sevnica. V letu 2019 je bilo na
območju sevniške občine registriranih 15.081 vozil, posameznikov z vozniškimi dovoljenji pa
je bilo 12.128. Statistika kriminalitete v sevniški občini je ugodna, med kaznivimi dejanji
prevladujejo tatvine, velike tatvine in kršitev nedotakljivosti stanovanja. Povečuje se število
dejanj zanemarjanja mladoletnih oseb in otrok, prav tako se povečuje število primerov nasilja
v družini. Komandir izpostavi, da policija redno sodeluje z Centrom za socialno delo Posavje,
povečano nasilje pa pripisuje stiskam mladih družin.
Komandir nadalje izpostavi področje vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja
splošne varnosti. Število deviantnih ravnanj v občini Sevnica se je glede na leto 2010
prepolovilo. Nasprotno se je število delovnih nesreč povišalo. Komandir statistiko prometnih
nesreč, ki se zgodijo na območju občine, ocenjuje kot dobro. Pri tem izpostavi pomemben vidik
spreminjajočega se varnostnega okolja. Viri ogroženosti, ki jih prepoznava policija, definirajo
varnostno politiko in delovanje policije.
Komandir nadalje izpostavi nekatere težave in nepravilnosti, ki jih zaznava Policijska postaja
Sevnica, med drugim neizpolnjevanje obveznosti pri prijavi javnih prireditev, predolgi odpiralni
časi gostinskih lokalov (zaradi hrupa zmanjšujejo kakovost življenja občanov), sprehajanje
psov brez povodca, uničevanje cestne infrastrukture (PP Sevnica je v lanskem letu podala 30

pobud za ureditev prometne signalizacije), vandalizem in s tem povezana kazniva dejanja
(grafiti na stavbah Slovenskih železnic) in pomanjkljivo osveščanje krajanov o varnostnih
problemih. Na tej točki izpostavi dogovor med Policijsko postajo Sevnica in Občino Sevnica o
posredovanju obvestil policije občankam in občanom.
Komandir sklene svojo predstavitev in pove, da za delo Policijske postaje Sevnica v letu 2020
niso načrtovane nobene spremembe, fokus pa bo usmerjen na preprečevanje kaznivih dejanj.
Direktor Policijske uprave Novo mesto članom sveta predstavi v kakšnem okolju živimo z vidika
oziroma konteksta varnosti. Sevnica je po mnenju direktorja med najbolj varnimi mesti na
območju, ki ga pokriva PU Novo mesto, k čemur veliko pripomore tudi dejstvo, da na območju
sevniške občine ni romske populacije. Direktor izpostavi ključne izzive PU Novo mesto, med
njimi so migrantska problematika na območju Metlike, Črnomlja, Obrežja, Brežic, tudi v Sevnici
so policisti že reševali dogodke v povezavi z migranti. Pri tem izpostavi, da je v PU Novo mesto
zaposlenih le 918 policistk in policistov, mladega kadra pa je vedno manj, saj mladi ne vidijo
perspektive v tem poklicu. Kljub temu pa Policija ob nastanku koncentriranega problema
učinkovito prerazporedi kader na način, da je javna varnost zagotovljena.
Direktor nato izpostavi temo strelišča Radna. Poudari, da mora nekaj več kot 800 policistov
PU Novo mesto redno opravljati vse oblike usposabljanja, v kar so vključene tudi veščine
streljanja. Strelišče Radna je logistično najugodnejša lokacija, za to strelišče so tudi usklajeni
postopki, izvajanje streljanja poteka po programu. Direktor poudari, da si Policijska uprava
Novo mesto želi ureditve odnosa z okoliškimi prebivalci na način, da se ustrezno prilagodi
program in način streljanja ter obremenjevanje okolja s hrupom. Pri tem še vzpostavi, da PU
Novo mesto ni edini uporabnik strelišča na Radni.
Župan se zahvali obema govornikoma. Izrazi zadovoljstvo, da sta tako Policija kot Ministrstvo
za obrambo prepoznala strelišče Radna kot pomembno, pri tem pa tudi upa, da bo sodelovanje
med lokalno skupnostjo ter Policijo in ministrstvom na tem področju v prihodnosti dobro, tudi v
finančnem kontekstu. Nadalje komandirju in direktorju PU Novo mesto zastavi nekaj vprašanj,
vezanih na njuni predstavitvi: na področju romske populacije ima sevniška občina kljub temu,
da na njenem območju ni stalno naseljenih Romov, nekaj težav. Popuščanje Policije tej
populaciji ni dopustno, saj se vzorec popuščanja tako lahko razširi. Nadalje izpostavi področje
prepovedanih drog. Preprodaja prepovedanih drog poteka predvsem na območjih meja med
policijskimi upravami, kjer je manj nadzora. Zanima ga, kako se Policija spopada s to težavo.
Izpostavi še področje e-kriminala: zanima ga, kako je z nadzorom in sankcioniranjem ekriminala in denimo e-nasilništva.
Direktor PU Novo mesto županu odgovori, da so rešitve romske problematike podobne za vse
okraje. Gre za populacijo, ki je zelo težko zaposljiva, kriminalna dejanja pa so posledica načina
življenja. Višina socialne pomoči na nekakšen način tako življenje tudi omogoča.
S področjem e-kriminala se ukvarja oddelek za računalniško preiskovanje, v okviru katerega
delujejo izkušeni kriminalisti. Na tem področju je največji izziv spodbuditi oškodovance k prijavi.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Vinko Knez, Franci Povše, Franc Pipan, Tanja Novšak, Rado
Kostrevc in Janez Kukec.
Povzetek razprave:
Člani sveta izpostavijo strelišče Radna in direktorju PU Novo mesto predlagajo, da najde
skupen jezik z uporabniki strelišča in občani ter najde ustrezno tehnično rešitev za zajezitev
hrupa, med drugim tako, da osnovnošolci med poukom ne bi poslušali streljanja.

Pohvalijo delo Policijske postaje Sevnica, pri tem pa izpostavijo statističen podatek – razmerje
med ovadbami in obsodbami. Samo v 20 % primer pride od ovadbe do obsodilne obsodbe.
Zanima jih uspešnost v smislu primerjave s končnim efektom. Izpostavijo, da pri delovanju
policije pogrešajo poglobljeno obravnavo psihoaktivnih snovi, predvsem iskanje in zatiranje
nasadov konoplje. Bilo bi odlično, če bi bili storilci tatvin večkrat odkriti. Glede nasilja v družini
jih zanima, če PP Sevnica pri obravnavi teh primerov sodeluje s CSD Posavje. Omenijo večje
število vlomov na območju Krajevne skupnosti Tržišče, ki niso bili rešeni. Izpostavijo
problematiko prepovedanih drog, saj ljudje točno vedo, pri komu se dobi droga in koliko časa
se ta oseba z drogo ukvarja. Težava je, da ta droga najde pot do otrok in mladih, ki točno vedo,
na katerem kraju in ob kateri uri lahko do prepovedanih drog dostopajo. Zanima jih, kako PP
Sevnica rešuje to težavo. Glede problematike Romov dodajo, da je sevniška občina obkrožena
z Romi in da se bodo na neki točki najverjetneje pojavili tudi na njenem območju, zato mora
biti Občina Sevnica na to pripravljena. PP Sevnica bi morala s tega naslova imeti podatke o
tem, kateri ukrepi na tem področju so učinkoviti in kateri ne.
Direktor PU Novo mesto odgovori, da bo Ministrstvo za obrambo pristalo na določene
pogodbene obveznosti, da se področje strelišča Radna uredi, treba pa je upoštevati, da je v
Sloveniji zgolj peščica strelišč, ki so urejena na način, ki ni v nobenem primeru moteč za okolje
v katerem se nahaja. Župan doda, da Občina Sevnica pripravlja dokumentacijo za ureditev te
tematike. Direktor PU Novo mesto še doda, da se je število praktičnih ur streljanja glede na
pretekla obdobja zmanjšalo. Poda še odgovore na vprašanja članov sveta: PU Novo mesto se
bori proti prepovedanim drogam predvsem s preventivnimi akcijami in s poglobljenim
sodelovanjem med policijskimi postajami. Izpostavi tudi, da je proces izpeljave kazenskih
postopkov zelo natančen. Ni tako preprosto dobiti odredb sodišč, ki so potrebne za preiskave
stanovanj. Izpostavi še, da veliko droge policija zaseže na mejnih prehodih.
Komandir PP Sevnica doda, da se policija učinkovito sooča s težavami nasilja v družini.
Župan povzame razpravo in izpostavi, da je varnost izredno pomembno vprašanje za življenje
občank in občanov. Poudari, da je učinkov takšne razprave veliko, najpomembnejši pa je ta,
da policija na tak način komunicira pomembne teme občinskim svetnikom, ki so med najbolj
aktivnimi občani, njihova vloga pa je, da informacije razširijo med ostale prebivalce občine.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednje sklepe:
SKLEP 1:
Občinski svet se je seznanil s pregledom stanja o varnostnih razmerah na območju
občine Sevnica za leto 2019.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet nalaga Občini Sevnica, da vodi postopke ureditve strelišča Radna
usklajeno z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za notranje zadeve do nivoja
ureditve, ki ne bo moteč za občane, z zahtevo po aktivni udeležbi obeh resornih
ministerstev.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predstavitev študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški
progi št. 10 na območju občine Sevnica
Uvodno obrazložitev podajo župan, Peter Ozimič, DRSI, Sektor za gospodarske javne službe,
mag. Aleš Globevnik, podjetje A-Projekt, d.o.o.
Bistveno povečan hrup zaradi železnice in železniškega prometa zmanjšuje kakovost življenja.
Študija hrupa je bila izmerjena v občinah Litija, Krško in Sevnica. Skladno z zakonodajo je
upravljalec hrupa zadolžen, da hrup medi vsakih 5 let in skladno z meritvami izvaja protihrupne
ukrepe na način, da so emisije hrupa obvladljive in sprejemljive za okolje.
Mag. Aleš Grobevnik kot avtor študije predstavi njene izsledke. V okviru raziskave so bile
izvedene štiriindvajseturne meritve hrupe na štirih merilnih mestih. Uporabljena računska
metoda je povzeta po uredbi. Skladno z izsledki raziskave so načrtovana dela na območju
Železniške postaje Sevnica. Avtor študije izpostavi zakonodajo na področju hrupa in poudari,
da za hrup veljajo smernice in vredne mejnosti za celoletno preobremenitev za območje ob
železniškem prometu. V okviru raziskave so merili hrup železniškega prometa in hkrati merili
hitrost potniških in tovornih vlakov. Avtor raziskave pove, da so protihrupni ukrepi načrtovani
za leto 2024 ter jih našteje: gre za postavitev različno visokih protihrupnih ograj v krajih Šentjur
na Polju, Orehovo, Ribniki, center Sevnice, Gornje Brezovo, Dolnje Brezovo.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Brigita Karlovšek, Majda Jazbec
Povzetek razprave:
Člani sveta poudarijo, da je hrup resnično škodljiv za zdravje. Zanima jih, ali bi bilo mogoče na
nekaterih odsekih namesto protihrupnih ograj zasaditi drevje. Na Planinski cesti prav zasajena
drevesa veliko pripomorejo k zmanjšanju hrupa. Nadalje jih zanima, ali se bo po postavitvi
protihrupnih ograj hrup na drugih območjih zaradi potovanja zvoka zvišal. Vprašajo še, kako
je z investicijami v Železniško postajo Sevnica.
Avtor raziskave odgovori, da je pozitiven vpliv zelene bariere na hrup zelo težko merljiv, pri
zimzelenih barierah se postavlja tudi vprašanje vzdrževanja, zato zasaditve niso uveljavljena
metoda protihrupne zaščite. Doda, da se od vsakršne ograje hrup odbija, vendar gre v tem
primeru za obojestransko absorpcijsko ograjo, ki te negativne vplive bistveno zmanjša.
Do konca leta 2021 bo pripravljena dokumentacija za izvedbo projektov, pove predstavnik
DRSI. V letu 2024 bo v veljavo stopila tudi nova zakonodaja, zaradi katere bo hrup, ki ga
povzročajo vagoni, bistveno manjši, zato je dejanska realizacija protihrupnih ograj vprašljiva.
Doda še, da je posodobitev ŽP Sevnica v fazi izbire projektantov.
Župan preda besedo Robertu Kašetu z Oddelka za okolje in prostor, ki pove, da je Občina
Sevnica predlagala izvedbo aktivnih ukrepov, torej postavitve ograj na območju šole in na
območju ŽP Sevnica.
Avtor raziskave še pojasni, da na območju Loke pri Zidanem mostu ni predvidena postavitev
protihrupnih ograj, ker je naselje zaradi svoje geografske lege že zaščiteno, postavitev ograj
na tem območju zato ni ekonomsko upravičeno.

Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:

SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s študijo hrupa in predlogom protihrupnih ukrepov ob
glavni železniški progi št. 10 na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog dopolnitve soglasja občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji št. 2
Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto –
Blanca in k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne
infrastrukture HE Krško
Uvodno obrazložitev poda Vojko Sotošek, direktor podjetja Infra d.o.o.
Pove, da je prišlo do sprememb v zakonodaji, zato je potrebna vnovična pridobitev soglasja
občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne
in lokalne infrastrukture za HE Arto – Blanca in k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov
vodne, državne in lokalne infrastrukture HE Krško, kljub temu, da je bila ta potrditev na eni
izmed lanskoletnih sej Občinskega sveta Občine Sevnica. Doda še, da vse ureditve prostora
ob hidroelektrarnah, za izvedbo katerih se je zavezala Infra, še niso dokončane. Igrišče na
Blanci bo dokončano v letošnjem letu, pri Obrtni coni Boštanj pa je prišlo do tožbe krajanov.
Na območju HE Krško ni več neizpolnjenih obveznosti.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Stanka Žičkar, Matej Imperl, Vinko Knez, Tomaž Lisec, Rok Petančič
Povzetek razprave:
Župana zanima kdaj bo izvedena košnja ob Savi. Direktor pove, da Direkcija RS za vode v
letošnjem letu podjetju Infra ni dodelila sredstev za košnjo, zato je v letošnjem letu ne bodo
izvedli. Člane sveta zanima, ali Infra lahko pristopi k ureditvi potoka v Lončarjevem dolu.
Direktor pove, da Direkcija RS za vode (DRSV) Infri tega ni dodelila, zato Infra ni pooblaščena
za izvedbo tega projekta. Nadalje jih zanima, katera oseba je v podjetju Infra zadolžena za
kontaktiranje s prebivalstvom, na katero se lahko neposredno obrnejo krajani in krajanke s
konkretnimi vprašanji glede nerešenih zadev. Direktor pove, da se lahko vsak obrne na Infro,
glede na specifiko vprašanja je usmerjen naprej. Izpostavijo tudi nedokončano ureditev –
pešpot od Radne proti Logu ter kdaj bo prišlo do realizacije tega projekta. Direktor pove, da
pot ni bila umeščena v Državni prostorski načrt (DPN), zato tudi ni bila urejena. Je pa DRSV
prepoznala ta problem, čeprav za realizacijo pešpoti trenutno ni finančnih sredstev. Zanima
jih, kje so idejne zasnove za izgradnjo te pešpoti in predlagajo, da se idejne zasnove
posredujejo tudi na Krajevno skupnost Boštanj, z namenom, da člani sveta KS Boštanj proučijo
idejno zasnovo in podajo svoje predloge. Člani sveta vprašajo, kdo je pristojen za
odstranjevanje mulja iz reke Save, ki ga je vedno več ter kako je možno, da je kljub velikemu
številu dreves preživelo le manjše število in katere vrste dreves so bile zasajene ob Savi.
Zanima jih, kakšen je bil strošek zasaditve in koliko dreves se je še ohranilo. Direktor odgovori,
da družba HESS vzdržuje Savo, Infra pa vse pritoke. Operativna izvedba te razdelitve
obveznosti je sicer še v dogovoru. HESS je kot upravljalec reke dolžan skrbeti za
odstranjevanje mulja.
Člani sveta vprašajo še, koliko stane košnja. Direktor odgovori, da strošek košnje znaša v
grobem 150 tisoč evrov za nabrežja od Vrhovega do Zagreba.

Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednje sklepe:
SKLEP 1:
Občina Sevnica zahteva redno izvajanje urejanja območja ob reki Savi v skladu z
zakonom in koncesijsko pogodbo.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k novelaciji št. 2 Programa izvedbe
objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto – Blanca.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.
SKLEP 3:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k novelaciji št. 2 Programa izvedbe
objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture Hidroelektrarne Krško.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25)
Sklep je sprejet.

Ad 6
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica – skrajšani postopek
Uvodno obrazložitev podajo Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica, Rado Kostrevc,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Direktorica Knjižnice Sevnica pove, da gre za spremembo odloka, in sicer za zaprtje knjižnične
enote v Krmelju ter hkrati odprtje oziroma vzpostavitev potujoče knjižnice – Bibliobusa.
Izpostav, da bo Posavska potujoča knjižnica dostopna večjemu številu občank in občanov, za
Bibliobus pa ne bo potrebno plačevati članarine. Rado Kostrevc predstavi stališče Odbora za
družbene dejavnosti, ki odlok predlaga v sprejetje.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za:
- oskrbo s pitno vodo
- odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
- čiščenje komunalne odpadne vode
- ravnanje z odpadki
- pogrebna dejavnost – 24-urna dežurna služba
Uvodno obrazložitev podajo Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, predsednik
Odbora za okolje in prostor Franc Povše
Direktor poudari, da je naloga komunalnega podjetja, da enkrat letno izdela elaborate cen
komunalnih storitev po metodologiji, ki jo določa zakonodaja. Vsako ceno, ki jo komunalno
podjetje želi spremeniti, je morajo najprej obravnavati za to pristojni organi. Komunala Sevnica
je elaborate pripravila, vendar je zaradi korona krize prišlo še do nekaterih sprememb
elaboratov. Popravljeni elaborati so bili obravnavani na nadzornem svetu in na odboru.
Nadalje direktor izpostavi ključne zadeve, ki se spreminjajo: cena storitve ravnanja z odpadki
in cena storitve čiščenja odpadnih voda. Cena odvoza odpadkov je bila od leta 2014 v občini
Sevnica nespremenjena, kljub temu, da se je strošek zunanjih izvajalcev obdelave odpadkov
bistveno povišal. Cena storitve ravnanja z blatom iz čistilnih naprav je iz 89 evrov zrasla na
150 evrov na tono blata. Namen korekcij cen je torej pokritje teh stroškov. Direktor še izpostavi,
da so cene primerljive s cenami drugih posavskih komunalnih podjetij.
Direktor izpostavi še področje zaračunavanja omrežnine za pitno vodo; subvencijo omrežnine
v Posavju omogoča samo sevniška občina. Vodovodni sistem pa zajema največje število
uporabnikov. Z zniževanjem subvencije bi res nastali višji stroški za končnega uporabnika,
vendar bi tako bila na voljo sredstva za obnovo vodovodnega sistema, hkrati pa bi to pomenilo
razbremenitev občinskega proračuna za okoli 100 tisoč evrov na letni ravni.
Direktor še poudari, da cene storitev pogrebne službe ostajajo nespremenjene.
Franc Povše predstavi stališče Odbora za okolje in prostor. Kljub temu, da so podražitve vedno
nedobrodošla sprememba, odbor elaborate predlaga v potrditev.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Član sveta pove, da bo za odvoz odpadne embalaže, ki se že leta kopičijo v zbirnih centrih
komunalnih podjetij, pristojno ministrstvo pokrilo stroške. Zanima ga, kako se je na to odzvala
Komunala Sevnica.
Direktor pove, da je morala Komunala Sevnica čimprej izbrati izvajalca, da bo prišla na vrsto
za ta sredstva. Komunala Sevnica je to uredila že pred nekaj tedni, pogodbo je poslala na
Ministrstvo za okolje in prostor, sedaj pa čaka odgovor.
Pri tem župan dodatno izpostavi, da ne gre za dvojno plačevanje. Odvoz plastične embalaže
je storitev, ki jo plačajo občani. Zbrano embalažo morajo nato skladno z državnimi odločbami
sprejemati prevzemniki. Ker prevzemniki embalaže ne odvažajo, se le-ta kopiči na zbirnih
centrih. Ta problem bo sedaj rešen.

Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednje sklepe:
SKLEP 1:
Občinski svet je potrdil elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki ter sprejel potrjene in
zaračunane cene.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP 2:
Občinski svet je potrdil elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v
Občini Sevnica za 24-urno dežurno službo ter ceno storitve 24-urne dežurne službe.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 8
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom 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 je svet javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica izvedel
razpisni postopek za imenovanje direktorja ZD Sevnica za mandatno obdobje 2020–2024.
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da komisija pozna
dosedanje delo direktorice ZD Sevnica in tudi njen program za naslednje mandatno obdobje,
zato članom sveta predlaga, da poda soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda
Zdravstveni dom Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k imenovanju Vladimire Tomšič,
univerzitetne diplomirane organizatorke, stanujoče na naslovu Florjanska ulica 44c,
8290 Sevnica, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 9
Predlog mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje
– Enota 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 je Center za socialno delo Posavje zaprosil Občino Sevnica za
izdajo mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – enota
Sevnica. Pomočnik direktorja na enoti centra za socialno delo enoto vodi in opravlja naloge,
za katere ga pisno pooblasti direktor. Mandat pomočnika direktorja traja 5 let. CSD Posavje je
opravil celoten postopek za izbiro kandidata za to delovno mesto. Izbrana je bila ga. Marjetka
Smolič, ki izpolnjuje vse pogoje.
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glede
na pogovor komisije s kandidatko predlaga članom sveta, da podajo soglasje k imenovanju
pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – Enota Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje k imenovanju Marjetke Smolič,
univerzitetne diplomirane pravnice, stanujoče na naslovu Svinjsko 18, 8297 Šentjanž,
za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Posavje – enota Sevnica.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 10
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Vodja Splošne službe pove, da svet zavoda šteje 11 članov, med njimi so trije predstavniki
ustanovitelja. Člani sveta so imenovani za dobo štirih let, kandidirajo lahko za 2 mandatna
zapored. Na poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so prispeli predlogi
za imenovanje predstavnikov.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v imenu komisije predlaga
članom sveta, da sklep o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj potrdijo.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Krmelj imenoval:
- Suzano Mirt, Hinjce 10, 8296 Krmelj,

- Mateja Zabukovca, Gabrijele 29, 8296 Krmelj,
- Maruško Zupan, Krmelj 2b, 8296 Krmelj.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 11
Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020
Uvodno obrazložitev poda Alenka Mirt, vodja Splošne službe.
Vodja Splošne službe pove, da gre na prodajo nepremičnin v k.o. Blanca in Sevnica, ki jih
Občina Sevnica za izvajanje svojih nalog ne potrebuje in nakup nepremičnin v k.o. Sevnica, ki
predstavljajo nekdanjo strugo vodotoka in je namenjena ureditvi tega območja, ostale
nepremičnine pa so namenjene ureditvi občinskih cest in javnih poti.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 2 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.
Ad 12
Seznanitev z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica
Uvodno obrazložitev podata župan in Rado Kostrevc, predsednik Odbora za družbene
dejavnosti.
Župan pove, da je seznanitev podana na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine
Sevnica. Ker projekt še ni zaključen, poročevalca ni, prav tako še niso zaključene geološke
raziskave. Predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da se je odbor seznanil s
poročilom o izvajanju del na projektu Stadion Sevnica. Pove, da je predvidena dodatna
stabilizacija območja.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Član sveta pove, da je projektant tega projekta k izgradnji stadiona pristopil preveč
nonšalantno in s premalo izkušenj s takim terenom. Pripomni, da v gradivu ni pripomb
projektanta, zato prosi, da se pripombe vključi v gradivo septembrske oziroma oktobrske seje.
Župan pove, da so v pripombah grafični prikazi.

Dodatne razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil z izvajanjem del na projektu Stadion Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 13
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 Matej Imperl, ki je podal pripombo na odgovora podana v gradivu za
tekočo sejo.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjima pripombama:
Matej Imperl
- meni, da bi bilo potrebno pri odločanju o dodelitvi enkratne pomoči ob rojstvu otroka
upoštevati stalno prebivališče novorojenčka in ne staršev
- zanima ga, kateri so uspešni regionalni projekti v zadnjih dveh finančnih perspektivah ter
kateri projekti so predvideni za Sevnico v naslednjem razvojnem obdobju
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 14
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Franc Povše
- zanima ga, ali ima občina pripravljene projekte in možnost njihove izvedbe glede na
predvideno povečanje sredstev za našo regijo v novi kohezijski politiki za obdobje
2021/27 in predlaga, da župan in poslanec Tomaž Lisec stopita v kontakt z ministrom
Zvonkom Černačem
Rado Kostrevc
- priloži uradni zaznamek glede izvajanja vzdrževalnih del ceste na odseku Krmelj Tržišče s strani CGP Novo mesto in predlaga, da se v najkrajšem možnem času sanira
odsek, ki je najbolj poškodovan in terja temeljito obnovo
- predlaga, da se opravi ogled ceste skozi celotno naselje Gabrijele in izvede celovita
sanacija, saj je cestišče kljub več izvedenim delnim sanacijam, še vedno neurejeno in
poškodovano.

Tanja Novšak
- predlaga, da se na predvideni lokaciji za skate park, katerega izgradnja ni več aktualna,
uredi parkirišče
- predlaga, da se v starem delu Sevnice pred trgovino Mercator in Delavsko hranilnico
postavi dodatno stojalo za kolesa
Marjan Ločičnik
- predlaga, da se na lokalni cesti 372141 pri oznaki naselja Krajna Brda postavi merilnik
hitrosti, saj vozniki omejitve hitrosti ne upoštevajo
- zanima ga, kdaj bo sanirana državna cesta R3 679 Blanca – Dolnje Brezovo, saj je
preplastitev cestišča že dolgo načrtovana, prav tako je v zelo slabem stanju železniški
nivojski prehod pri Inpletu v Dolnjem Brezovem
Ivan Orešnik
- pridružuje se pobudi Rada Kostrevca glede celovite ureditve ceste v Gabrijele Pijavice, ter predlaga, da se na odseku med cerkvijo in prvim delom naselja razširi
cestišče in poskrbi za ustrezno umestitev avtobusnega postajališča
Miran Grubenšek
- predlaga, da se prouči možnost postavitve ogledala pri vključevanju na glavno cesto s
parkirišča trgovine Spar v Sevnici
Božidar Beci
- predlaga, da se pripravi študija o vplivu podnebnih sprememb na oskrbo s pitno vodo
in samooskrbo s hrano, pri čemer naj se prouči možnost namakanja kmetijskih zemljišč
Matej Imperl
- predlaga, da se dokončno uredi območje v starem delu Sevnice - ob poti mimo cerkve
v Florjansko ulico, kjer so bila podrta drevesa le delno sanirana in predstavljajo nevaren
odsek, točka pa je vidna tudi turistom
- predlaga, da se pridobijo informacije o uspešnosti izvedenega javnega razpisa za
subvencioniranje urejanja starega mestnega jedra v Občini Krško, in se v smislu
vzpodbude občanov za ureditev objektov, proračunska sredstva namenijo tudi v
Sevnici
- pohvali urejanje cest na območju proti Lisci
Tomaž Lisec
- zanima ga, kako daleč je postopek kategorizacije cest
- predlaga, da se na Krajevno skupnost Boštanj pošljejo praktične rešitve za izvedbo
pločnika na relaciji Radna – Log
- predlaga, da se ob državni cesti za Sevnično proti Planini (od naselja Ostrožnik do
odcepa za Zabukovje, nato pa do Pipanove gostilne) uredi vsaj delna izvedba pločnika,
ki bo zagotavljal varen dostop krajanov do avtobusnega postajališča
Brigita Karlovšek
- predlaga, da Občina Sevnica kot ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom
Sevnica sofinancira dozidavo objekta, ki je potrebna zaradi rešitve prostorske stiske za
izvajanje novega programa skupnostne psihiatrije
Božidar Groboljšek
- predlaga, da direktorica Zdravstvenega doma Sevnica na eni izmed prihodnjih sej
občinskega sveta predstavi program dela za naslednja štiri leta, da se člani sveta
seznanijo tudi z regionalnimi projekti

-

predlaga, da Občina Sevnica sofinancira nakup reanimobila, ki bo potreben za
delovanje urgentnega satelitskega centra v Zdravstvenemu domu Sevnica oziroma
pomaga pridobiti sponzorska sredstva

Darja Pompe
- zanima jo, kdo je zadolžen za košnjo ob cestišču, kjer je urejena kolesarska steza na
Bregu
- predlaga, da se na odseku Naselja heroja Maroka proti bazenu poskrbi za prometno
varnost z umiritvijo prometa
- zanima jo, kdo je zadolžen za obnovo kapelice na začetku vasi Breg in ali so na voljo
sredstva za obnovo
Janez Šerjak
- predlaga, da se na parkirišču pred trgovino Tuš v Sevnici uvede modra cona oziroma
poišče druga ustrezna rešitev, saj je parkirišče konstantno polno zasedeno z vozili
zaposlenih v okolici (osnovna šola, Lisca in ostali), zaradi česar ni parkirnih mest za
uporabnike poslovnih prostorov in trgovinskih lokalov

Ad 15
Razno
Naslednja seja je načrtovana v začetku meseca septembra.
Župan povabi člane sveta k ogledu slovesnosti ob dnevu državnosti, ki bo na dan seje, 24.
junija, ob 9. uri na Ansat TV.
Seja je bila zaključena ob 19:27.

Zapisala:
Neža Nemec, mag. trž. kom.,
višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

