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ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 23.09.2020, 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.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
- Neža Nemec, višja svetovalka splošne službe
Prisotni predstavniki medijev:
- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Pavel Perc, Dolenjski list
Ostali prisotni:
- Matej Maver, tehnična podpora
Župan odpre 17. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
Ob začetku seje je prisotnih 21 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Predlaga dnevni red kot je naveden v vabilu ter predlaga dodatni dve točki dnevnega reda:
prenos dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz Javnega podjetja Plinovod
d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica in Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020. Predlaga, da se navedeni točki na
dnevni red uvrstita kot 9. in 10. zaporedna točka, nadaljnje točke pa se preštevilčijo. Župan
predlaga tudi, da se po skrajšanem postopku obravnavata 7. točka dnevnega reda Predlog
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 ter deli a), b) in c) 9. točke

dnevnega reda Prenos dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz Javnega
podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 17. redne seje s tem, da se na dnevni red
pod zaporednima številkama 9. in 10. uvrstita dodatni točki, nadaljnje točke pa se
preštevilčijo. Po skrajšanem postopku se obravnavata 7. in del 9. točke dnevnega reda.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 17. redne seje
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne
24.6.2020
3. Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za
naslednje obdobje
4. Predlogi soglasij k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica
5. Predlog cen programov v vrtcih v Občini Sevnica
6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2020
7. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – skrajšani
postopek
8. Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni
proračun za leto 2021
9. Prenos dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
10. Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto
2020
11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče
13. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
14. Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica
z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno
1.
2.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 16. redne seje občinskega sveta z dne
24.6.2020
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 24.06.2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan:
Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim organom in
službam.
Odpre razpravo.
Ni razprave.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 16. redne seje občinskega sveta z dne 24. 06. 2020.
Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja potrebnih investicij za
naslednje obdobje
Uvodno obrazložitev podata župan in vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar.
Župan uvodoma pove, da so si Občina Sevnica, Odbor za družbene dejavnosti in Občinski
svet Občine Sevnica zadali cilj pripraviti načrt razvoja investicij na področju šolske in
predšolske vzgoje. V preteklem obdobju, v zadnjih 10 letih, je Občina Sevnica intenzivno
investirala v šolske objekte. Hkrati neprestano spremlja trende razvoja in potrebe v prostoru.
Standardi in normativi se spreminjajo, zato so tudi potrebe precejšnje, podrobno pa so
zapisane v dokumentu. Dokument Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrt razvoja
potrebnih investicij za naslednje obdobje predstavlja izhodišče in temelj za nadaljnjo akcijo.
Hkrati je ta dokument osnova, saj upošteva vsa sedaj jasna izhodišča, ki se v naslednjih letih
po vsej verjetnosti bistveno ne bodo spremenila. Dokument sledi potrebam v krajih in išče
možnosti za rešitve, ki so ponekod že dobro nakazane. Finančni okvir dokumenta je precej
visok, zato ni izključen vir financiranja občinski proračun, zagotovo pa je treba poiskati tudi
druge vire zunaj občinskega proračuna.
Župan preda besedo Vodji oddelka za družbene dejavnosti, Mojci Sešlar. Ta pove, da ima
lokalna skupnost na področju vzgoje in izobraževanja obveznosti, ki jih opredeljuje
zakonodaja. Občina je dožna vzdrževati javne vzgojno-izobraževalne zavode (v sevniški občini
je 7 osnovnih šol, 4 vrtci in glasbena šola). Mreža vrtcev se skladno s potrebami dograjuje,
dostopnost pa ostaja težava. Nadalje Sešlarjeva poudari, da šolski okoliši izgubljajo svoj
pomen zaradi nenehnih migracij staršev. Težave nastajajo pri izvajanju šolskih prevozov.
Občina se trudi zagotoviti prevoz za vse upravičene učence na način, da ne prihaja do dodatnih
stroškov.
Nadalje pove, da je bila Analiza stanja šolske in predšolske vzgoje pripravljena na osnovi
statističnih podatkov, podatkov šol in terenskih ogledov, ki so bili opravljeni skupaj z Odborom
za družbene dejavnosti. Cilj dokumenta je seznanitev z obstoječim stanjem in demografsko
sliko. Podobna analiza je bila opravljena v letu 2005, takrat pa je predstavljala pomembno
podlago za odločanje o investicijah. Sklepi, ki jih je takrat potrdi občinski svet, so bili v preteklih
letih uspešno realizirani. Mojca Sešlar poudari, da je potrebno na podlagi te analize prav tako
postaviti jasne cilje in vizijo za razvoj šolske in predšolske vzgoje v občini Sevnica.
Mojca Sešlar nadalje predstavi analizo posameznega šolskega objekta. Pri tem pove, da so
vsi šolski objekti, z izjemo Osnovne šole Tržišče, stari, z inštalacijami v slabem stanju, težavo
predstavljajo tudi neustrezne zunanje športne površine.
Mojca Sešlar pove, da so bile v okviru analize opravljene primerjave z normativi iz leta 2007
(normativi za gradnjo novih šol). Pri objektih, kjer so površine res pod dimenzionirane, je ta

podatek omenjen v sklepnih ugotovitvah. Nobena šola (z izjemo OŠ Tržišče) nima urejene
multimedijske učilnice, ki bi bila skladna z normativi.
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica ima 27 oddelkov, kar zadostuje za vsaj nadaljnjih 5 let.
Število učilnic in kabinetov je ustrezno, površine za šport so zadostne. Poglavitno težavo v tej
šoli predstavlja slabo prezračevanje, zato bi bilo potrebno razmisliti o sanaciji ter hkrati
zamenjati tudi vse grelne inštalacije, saj so grelna telesa (radiatorji) nova, razvodi pa so
dotrajani. Skladno z zadnjimi smernicami bo potrebno omogočiti toplo vodo na umivalnikih.
Težavo predstavlja zunanja kanalizacija, potreben je priklop na čistilno napravo. V okviru
letošnjih investicij je bila pri šoli postavljena tekaška proga iz tartana.
Podružnična šola v Loki pri Zidanem Mostu ima 3 oddelke. Leta 2015 je bila šola energetsko
sanirana. Treba bo zamenjati kurilnico in urediti peč na biomaso. Zunanje športne površine so
urejene. V preteklosti so starši otroke več vpisovali v sevniško osnovno šolo, sedaj je tovrstnih
vpisov manj, v vsakem primeru pa občina na to odločitev nima vpliva.
Na Osnovni šoli Studenec so 3 oddelki. Objekt zadošča trenutnim potrebam, površine pri
garderobah in večnamenskem prostoru ne dosegajo predpisanih standardov. Energetska
sanacija in statična sanacija sta bili izvedeni. V sklopu prizidka je urejena nova kotlovnica.
Osnovna šola Tržišče ima 9 oddelkov, objekt zadošča vsem normativom in standardom.
Osnovna šola Krmelj ima 8 oddelkov, obstoječi objekt pa v nobenem pogledu ne ustreza
normativom. Prostori niso primerni za pouk, ni primernih prostorov za jedilnico, večnamenski
prostor, knjižnico. Šola tudi nima zbornice. V letu 2015 je bila spodnja šola energetsko
sanirana. Pouk v krmeljski šoli poteka na dveh lokacijah, z vidika logistike, varnosti, dovažanja
hrane in spremstva to predstavlja velik izziv. V letošnji proračun je vključena priprava idejne
zasnove za gradnjo nove šole v Krmelju. Predstavljena bo na naslednji seji.
V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž je 9 oddelkov. V letu 2015 je bila izvedena energetska
sanacija, leto kasneje je šola dobila novo telovadnico s spremljajočimi prostori. V letih med
2017 in 2020 je potekala zvočna izolacija. Sedaj so prostori primerni tudi za izvajanje krajevnih
prireditev in srečanj. V šoli je nova kuhinja, jedilnica, učilnica, knjižnica in nova kotlovnica na
biomaso. Za ureditev igrišča je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Potrebno je urediti še kabinet
za izvajanje strokovne pomoči.
Osnovna šola Blanca ima 9 oddelkov. Hodniki šole so preozki glede na standarde. Niso
urejene komunikacijske povezave. Neustrezna je površina kuhinje, zbornice in pisarniških
prostorov. Notranji vadbeni prostori ustrezajo standardom. 4 učilnice so namenjene za potrebe
vrtca. Šola se sooča s precejšnjo prostorsko stisko. V primeru, da bodo vrtci v Sevnici polni in
za predšolske otroke ne bo prostora na Blanci, se bo gradil novi vrtec.
Osnovna šola Boštanj ima 13 oddelkov. Je dvooddelčna šola. V letu 2015 je bila izvedena
energetska sanacija. Zagotoviti je potrebno dodatne zunanje površine, zamenjati sistem
ogrevanja in zamenjati dotrajano opremo.
Osnovna šola Ana Gale ima prilagojen program in posebni program. Pri šolah za otroke s
posebnimi potrebami ni šolskih okolišev, tovrstnih šol je v Sloveniji 26. Šola Ana Gale je v
slabšem stanju in jo je težje energetsko in statično obnoviti. Na šoli je precejšen primanjkljaj
ustreznih prostorov. Za potrebe te šole bo potrebno zagotoviti druge prostore.
Glasbena šola Sevnica ima individualni in skupinski pouk. Povezuje se z drugimi šolami. V
posameznem šolskem letu je vpisanih okoli 180 otrok, predšolska glasba ima nekoliko manjši
vpis. Šola ima 11 oddelkov. V Krmelju je dislocirani oddelek za individualni in skupinski pouk.
Potrebno je prenoviti fasado, zamenjati peč in urediti prostore na podstrešju.
Mojca Sešlar nato pove, da so v občini Sevnica štirje vrtci in sicer Vrtec Ciciban z enotami
Kekec, Bibarija, Studenec in Loka pri Zidanem Mostu, vrtec pri OŠ Šentjanž, vrtec pri OŠ
Krmelj in vrtec pri OŠ Blanca.
Mojca Sešlar nadalje pove, da v mesecu septembru ostaja na čakalni listi za 1,5 oddelka otrok
in otrok za 3 oddelke, ki so bili vključeni v razpis, ki je pripravljen za vpisovanje po šolskem
letu. Skupno število otrok je 47, ki so na čakalni listi na današnji dan.
Večje težave je zaznati v šolah, ki imajo vrtce. Številčnejše generacije povzročajo prostorsko
stisko.

Mojca Sešlar predstavi še predloge investicij za naslednje obdobje, pri tem pa poudari, da je
za vsako investicijo potrebno preveriti prostorsko, časovno in finančno umestitev.
Trenutno poteka dozidava treh igralnic vrtca Ciciban Sevnica, dogradnja pa bo omogočila
izpraznitev čakalne liste za vpis. Cilj je 95 % vključenost otrok v predšolsko vzgojo.
Tehta se možnost preselitve učencev Ane Gale v vrtčevsko enoto Kekec, v tem primeru bi se
za potrebe predšolske vzgoje najele igralnice v objektu Panorama, za katere lastnik zagotavlja,
da bi bilo prostori v primeru najemna skladni z zakonodajo. Po potrebi bi iskali dodatne
igralnice ali iskali primeren prostor za dograditev.
Mojca Sešlar sklene, da je letno potrebno namenjati več sredstev za šolsko in predšolsko
vzgojo.
Rado Kostrevc predstavi stališče Odbora za družbene dejavnosti. Odbor se z analizo strinja in
nanj nima pripomb. Analizo vidi kot celosten dokument, iz katerega so jasno razvite usmeritve
in stroški investicij.
Župan odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Gorazd Zupanc, Rok Petančič, Rado Kostrevc, Franc
Povše in Stanka Žičkar.
Povzetek razprave
Člani sveta poudarijo, da je gradivo dobro pripravljeno, izpostavijo pa, da v analiza ne zajema
tematike kadrov, podrobneje kakšno je stanje podpornih služb (psihologi, informatiki, logopedi
ipd) in kakšno je materialna in stanovanjska situacija učiteljev. Nadalje menijo, da bi bilo za
zagotavljanje visoke kakovosti pouka in profesionalnih odnosov med učitelji in starši potrebno
uvesti krožni sistem za matične in podružnične šole. Nadalje menijo, da je potrebno poskrbeti
tudi za ustrezna, predvsem varna igrala, ki so v neposredni bližini šol. Predvsem pa je pri
načrtovanju investicij nujno potrebno postaviti prioritete. Pri tem mora lokalna skupnost na
investicije gledati kot na dolgoročno naložbo, ne kot na strošek. Najdražja šola pa je šola, ki je
prazna.
Župan odgovori, da kadrovski del ni vključen, ker občina za to ni pristojna, prav tako nima
neposrednega vpliva na kadrovsko strukturo posamezne šole. Občina je kot ustanoviteljica
vzgojno-izobraževalnih zavodov odgovorna samo za prostore. Šole občino seznanjajo s
kadrovskimi izzivi. Doda, da je demografski prirast v zadnjih desetih letih stabilen, urejena
predšolska vzgoja pa predstavlja konkurenčno prednost za priseljevanje v kraje oziroma za
ohranjanje poselitve. Potrebno je slediti tako potrebam otrok, kot potrebam staršev.
Nadaljnje razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet se je seznanil z analizo stanja šolske in predšolske vzgoje ter načrtom
razvoja potrebnih investicij za naslednje obdobje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad4
Predlogi soglasij k sistematizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev poda vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar.
Sistematizacijo delovnih mest določi ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem zavoda. Skladno s
sklepom občinskega sveta je pri oblikovanju oddelkov upoštevan normativ. Vrtci imajo tudi
tržno dejavnost, ki pa je ustanoviteljica ne financira. Vsa sistematizirana delovna mesta,

predstavljajo tržno dejavnost, se financirajo iz prihodkov teh dejavnosti. Mojca Sešlar doda, da
je v tem letu rekordno število spremljevalcev otrok, kar 6.
Rado Kostrevc predstavi stališče Odbora za družbene dejavnosti. Odbor članom sveta
predlaga, da podajo soglasje k sistematizaciji delovnih mest v vrtcih v občini Sevnica.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad5
Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev poda vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar.
Spremembe v letošnjem letu so naslednje: s 1. julijem 2020 so se ponovno začele izplačevati
nagrade za redno delovno uspešnost, česar se poslužujejo vsi vrtci. Struktura predlaganih cen
je podrobno opisana v gradivu, prav tako je v gradivu tabela predlaganih cen za posamezne
programe. Za družine, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok, veljajo ugodnosti: za drugega
otroka se plača 30 % cene, za družine z več kot dvema otrokoma je vrtec brezplačen.
Ustvarjen presežek vrtcev je pri bil pri oblikovanju cen upoštevan. Predlog je, da starši enkrat
letno lahko uveljavljajo rezervacijo, za najmanj enomesečno bolniško odsotnost otroka ob
predložitvi potrdila pa se staršem poravna mesečni prispevek. Starši plačajo akontacijo, ki je
neke vrste garancija za to, da bodo otroka dejansko pripeljali v vrtec.
Rado Kostrevc predstavi stališče Odbora za družbene dejavnosti. Odbor članom sveta
predlaga, da sprejmejo predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica. .
Župan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovali: Tanja Novšak in Danica Kramžar.
Povzetek razprave:
Člani sveta predlagajo, da glede na aktualne razmere, ko lahko vrtec obiskujejo samo
absolutno zdravi otroci, v primeru odsotnosti pa se od plačila odšteje samo strošek prehrane,
velja razmisliti o znižanju stroška vrtca v primeru odsotnosti. Nadalje so želeli nekatera dodatna
pojasnila glede posameznih cen posameznih vrtcev.
Župan odgovori, da plačni sistem vzgojiteljic ni vezan na število otrok, ki so dnevno prisotni.
Imeti otroka v vrtcu je boniteta. Pogosto se dogaja, da brezplačne storitve niso koriščene,
podobno kot se dogaja pri šolskih prevozih. Za izvedbo storitve pa seveda nastajajo stroški, ki
jih je potrebno poravnati. Mojca Sešlar doda, da so bili starši upravičeni do brezplačnega vrtca
v času, ko je bila razglašena epidemija. Trenutno epidemije ni. Občina Sevnica je v obdobju
epidemije poravnala stroške, ki so nastali zaradi brezplačnega vrtca. Vzgojiteljice so v tem
času prejemale mesečno plačo. Mojca Sešlar je dodatno pojasnila predlagane cene pri
posameznih oddelkih posameznih vrtcev.

Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel sklep o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v javnih
vrtcih na območju občine Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad6
Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2020
Uvodno obrazložitev podajo župan, Zvone Košmerl, direktor občinske uprave in Vlasta Marn,
vodja Oddelka za finance.
Župan uvodoma pove, da je stanje odraz vsakoletne dinamike izvajanja proračuna, na
katerega pa je v letošnjem letu vplivala kriza, predvsem z zapoznelo dinamiko izvajanja
aktivnosti. Besedo preda direktorju občinske uprave, Zvonetu Košmerlu.
Direktor pove, da realizacija ni 50 %, do črpanja evropskih sredstev v 1. polovic leta še ni
prišlo, tudi zaključni račun je bil sprejet z zamudo. Potrebna je bila kratkoročna zadolžitev, ki
je omogočila normalen potek poslov. Kljub krajšim plačilnim rokom ni bilo težav s
poravnavanjem obveznosti. V letošnjem letu so rezultat realnega načrtovanja indeksi, ki so
zelo približani za obvezne naloge v okviru pričakovanj, v prvi polovici leta so bile pridobljene
tudi izvajalske ponudbe, polletni presek pa kaže na to, da je bilo načrtovanje realno. Direktor
ocenjuje, da je 45 % realizacija v prvi polovici leta dober rezultat.
Direktor nadalje predstavi ključne poudarke iz polletnega poročila oziroma realizacijo po
posameznih oddelkih. Splošne službe imajo realizacijo 43 %, Oddelek za finance 38 %,
Oddelek za okolje in prostor 38 %, Oddelek za gospodarske dejavnosti 45 %, Oddelek za
družbene dejavnosti 43 %. Poudari še, da so zagnani vsi načrtovani projekti in da se proračun
izvršuje po načrtih na vseh postavkah.
Župan preda besedo vodji Oddelka za finance, Vlasti Marn. Vlasta Marn pove, da je Občina
Sevnica lansko leto zaključila z 263 evri na računu. Temu je bilo podrejeno prvo polletje. S
spremembo povprečnine in poračunom za nazaj je prišlo do sprostitve investicij. Povprečnina
je prinesla spremembo tudi na področju 23. člena, posledica višje povprečnine je potreben
rebalans proračuna.
Danica Kramžar predstavi stališče Odbora za finance. Odbor se je s predlaganim poročilom
seznanil, članom sveta predlaga, da poročilo sprejme.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem
polletju leta 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad7
Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 – skrajšani
postopek
Uvodno obrazložitev podata župan in vodja Oddelka za finance, Vlasta Marn.
Župan uvodoma pove, da ima letošnji rebalans občinskega proračuna pozitiven element.
Vlada je sprejela spremenjeno povprečnino, ki se je približala željam občinam in jim omogočila
izvajanje obveznih nalog. Povečana sredstva so največji vzrok za predlagan rebalans. Za
rebalans gre iskati vzroke tudi v spremenjenih cenah storitev. Na padec cen, predvsem v
gradbeništvu, je bistveno vplivala korona kriza. Z uskladitvijo bo vzpostavljen proračun za leto
2020, ki je izvršljiv do konca leta, s čimer se okrepijo razvojne naloge, kar pa je cilj osnovnega
proračuna.
Župan preda besedo direktorju občinske uprave, ki predstavi spremembe glede na osnovi
proračun. Direktor pove, da je občina z zvišanjem povprečnine prejela 700.000 evrov dodatnih
sredstev, dodatna sredstva so bila pridobljena s strani Zavoda za gozdove in sredstva iz
razpisa Evropskega tedna mobilnosti. Uskladitev bo potekala na posameznih postavkah, ki
povečujejo projektne aktivnosti in pripravo dokumentacije. So tudi nove postavke, dodatne
aktivnosti, med drugim gre za povečanje na rednem vzdrževanju cest za nekaj več kot 200.000
eur, povečanje na postavki za javne površine, na postavki za krajevne skupnosti, na postavki
za vodovode in kanalizacije, postavki za program Sopotnik, za nakup prostora frizerskega
salona v Sevnici v sklopu obnov starega mestnega jedra, dodan je nakup opreme za novi vrtec
in na sanacijo Tončkovega doma na Lisci. Občinski proračun so obremenili tudi materialni
stroški nedavnega popisa škode ob neurju. Rebalans je usklajen z Načrtom razvojnih
programov.
Župan preda besedo Vlasti Marn, ki pove, da se približuje obdobje plačevanja projektov,
sprejetje rebalansa pa je pomembno za nemoteno tekoče poslovanje občinske uprave in
izvedbo projektov.
Danica Kramžar predstavi stališče Odbora za finance. Odbor se je seznanil s predlogom
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020, nanj nima pripomb in ga članom
občinskega sveta predlaga v sprejetje.
Franc Povše predstavi stališče Odbora za okolje in prostor, ki se je s predlogom Odloka o
rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 seznanil, nanj nima pripomb in ga članom
občinskega sveta predlaga v sprejetje.
Rado Kostrevc predstavi stališče Odbora za družbene dejavnosti, ki se je s predlogom Odloka
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 seznanil, nanj nima pripomb in ga
članom občinskega sveta predlaga v sprejetje.
Tanja Novšak predstavi stališče Odbora za kmetijstvo, ki se je s predlogom Odloka o rebalansu
A proračuna Občine Sevnica za leto 2020 seznanil, nanj nima pripomb in ga članom
občinskega sveta predlaga v sprejetje.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Lisec in Ivan Orešnik
Povzetek razprave:
Člane občinskega sveta zanima podrobnejša obrazložitev postavke Tekoče vzdrževanje
drugih objektov, kjer je razlike za 265 tisoč evrov ter zakaj je prišlo pri spremembi postavke
Proračunska rezervacija. Nadalje člane sveta zanima, kako napreduje projekt prestavitve
kapele v Šentjanžu.
Župan odgovori, da je proračunska rezerva namenjena odpravljanju posledic ob naravnih
nesrečah in ujmah. V letošnjem letu je bila ta postavka uporabljena že dvakrat: v okviru
ukrepov, povezanih s COVID-19 in za reševanje posledic neurja, 30. avgusta, za delo

prostovoljnih gasilskih društev, ki so več dni odstranjevali oziroma sanirali posledice neurja.
Hkrati je postavka namenjena odpravljanju posledic neurij iz preteklih let, za dopolnitev
sredstev za posamezne projekte in za nepredvidene odhodke. V letošnjem letu je bila ta
proračunska postavka uporabljena tudi za plačilo vrtcev v času epidemije.
Župan preda besedo Vodji splošnih služb, Alenki Mirt, ki pove, da so bila sredstva na postavki
vzdrževanja objektov porabljene za nakup vrat in oken večnamenskega doma Arto, za sedež
Krajevne skupnosti Studenec in za dela ob ureditvi pritličnih prostorov občinske stavbe, kjer je
prišlo do zamakanja. Župan nadalje pojasni, da mora biti prestavitev kapele v Šentjanžu
opravljena pred pričetkom gradnje ceste. Razpis za izbiro izvajalca je napovedan.
Druge razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad8
Seznanitev z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni
proračun za leto 2021
Uvodno obrazložitev podata župan in predsednica Komisije za obravnavo pobud za
participativni proračun Občine Sevnica za leto 2021.
Vlasta Kuzmički pove, da so v gradivu podrobneje zajeti rezultati razpisa, na katerega je
prispelo 48 pobud, od tega je bilo 45 obravnavanih. Za predloge iz participativnega proračuna
pa je namenjenih 120 tisoč evrov. Pobude je proučila 7 članska komisija, ki je sprejela 18
prejetih pobud, za katere bo namenjenih 96. 480 evrov. Vlagatelji bodo o odločitvah komisije
pisno obveščeni.
Župan odpre razpravo.
V razpravi sta sodelovala: Franc Pipan in Gorazd Zupanc
Povzetek razprave:
Člani občinskega sveta pozdravljajo realizacijo pobud. Participativni proračun je del
neposredne demokracije in omogoča širši izraz interesov. Člani sveta so želeli dodatna
pojasnila glede posameznih predlogov in sicer zakaj je bila zavrnjena predlagana obnova
kapelice v Šentjurju na Polju in zakaj je bil zavrnjen predlog ureditve kanala ob javni poti v
Krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu (območje naselja Račica).
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet se je seznanil z rezultati projekta »Sobivam, sodelujem, soodločam« participativni proračun za leto 2021.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad9
Prenos dejavnosti izvajanja nalog oskrbe z zemeljskim plinom iz Javnega podjetja
Plinovod d.o.o. Sevnica na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Uvodno obrazložitev podata župan in vodja Splošne službe, Alenka Mirt:
Župan uvodoma pove, da je namen te točke operativno rešiti izvedbo prenosa dejavnosti iz
podjetja Plinovod Sevnica na podjetje Komunala Sevnica. V primeru pripojitve podjetja vse
cene in pogodbe prepozna kot veljavne, zato je to najbolj smotrn postopek. Postopek pripojitve
je časovno bolj primeren na dan 1.1. naslednjega leta, direktor Plinovoda pa odhaja v pokoj,
zato je primerno, da direktor Komunale Sevnica za to vmesno obdobje postane v.d. direktor
Plinovoda Sevnica.
Alenka Mirt podrobneje razloži postopek iz pravnega vidika. Pove, da Komunala Sevnica s
strani Agencije za energijo še ni prejela soglasja k opravljanju gospodarske javne službe
upravljanja plinovoda, zato se občinskemu svetu predlaga, da se prenos oziroma pripojitev
dejavnosti izvrši s 1. 1. 2021. Zaradi terminske usklajenosti aktov in izvedbe prenosa izvajanja
dejavnosti je potrebno spremeniti odloke, ki so podlaga za prenos izvajanja gospodarske javne
službe.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni, zato župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednje sklepe:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Sevnica.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.
Občinski svet Občine Sevnica imenuje Mitja Udovča, stanujočega Boštanj 17b, p.
Boštanj, rojenega 1.1.1977, za vršilca dolžnosti direktorja Javnega podjetja Plinovod
d.o.o. Sevnica, od 6.10.2020 dalje.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod
d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o uporabi bilančnega dobička iz preteklih
let.
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Sklep o prenosu lastninske pravice na
nepremičnem premoženju in plinovodnem omrežju.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklepi so sprejeti.
Ad10
Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2020
Župan pove, da se dopolnitev nanaša na načrt pridobivanja nepremičnega načrta, in sicer gre
za nakup objekta Modiana v Sevnici, za namen zadovoljevanja prostorskih potreb
Zdravstvenega doma Sevnica. Prostor je primeren tudi za drugi rabo v primeru, če bi kdaj
prišlo do nadgradnje matične zgradbe zdravstvenega doma. S potrditvijo sklepa člani
občinskega sveta podeljujejo možnost sodelovanja pri pogajanjih za nakup.

Ostali dve točki se nanašata na odsek občinske javne poti in na odkup zemljišča, na katerem
stoji javni vodohran.
Župan odpre razpravo.
V razpravi je sodeloval: Franc Pipan, ki podpira idejo o nakupu nepremičnine, kljub temu pa
se zavzema za izpogajanje primerne cene glede na stanje objekta.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel Dopolnitev št. 3 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad11
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda Osnovne šole Blanca 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 tri kandidate, ki jih je komisija predlagala za
imenovanje v svet zavoda.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blanca imenoval:
- Daniela Žnideriča, Dolnje Brezovo 2, 8283 Blanca,
- Gregorja Koreneta, Kladje nad Blanco 10d, 8283 Blanca,
- Božidarja Arnška, Zabukovje nad Sevnico 76, 8292 Zabukovje.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad12
Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče 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.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet Občine Sevnica je za predstavnike ustanoviteljice Občine Sevnica v svet
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tržišče imenoval:
- Marijano Jereb, Malkovec 31a, 8295 Tržišče,
- Stanka Lazarja, Tržišče 3, 8295 Tržišče,
- Aleša Mrgoleta, Vrhek 12, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad13
Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja članstva in imenovanju novega člana Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Član Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica Adil Mušinović je podal
odstopno izjavo, ker mu je 10. 3. 2020 prenehalo delovno razmerje v Policiji, zato ne more biti
več predstavnik Policije. Policijska postaja Sevnica je podala predlog novega kandidata.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel ugotovitveni sklep, da je članu Adilu
Mušinoviću, Titova ulica 34, 1433 Radeče, na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 5. 9.
2020, prenehal mandat člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Sevnica. Občinski svet Občine Sevnica je v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Sevnica kot predstavnika Policijske postaje Sevnica imenoval Jožeta
Jereba, Malkovec 31a, 8295 Tržišče.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad14
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu za ravnatelja OE Srednja šola Sevnica z
možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica
Uvodno obrazložitev podata Alenka Mirt, vodja Splošne službe in Božidar Groboljšek,
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Ravnatelja imenuje svet šole, ki mora pred odločitvijo o izbiri kandidata pridobiti mnenje lokalne
skupnosti, na območju katere ima šola sedež.
Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja OE
Srednje šole Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra KrškoSevnica. Na razpis se je prijavil en kandidat.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s pisno prijavo
kandidata in predlaga občinskemu svetu da poda pozitivno mnenje.
Župan odpre razpravo.
Ni razprave.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet Občine Sevnica je podal pozitivno mnenje o kandidatu Matjažu Prestorju,
profesorju športne vzgoje, stanujočemu na naslovu Pot na brod 2, 1433 Radeče, za
ravnatelja OE Srednja šola Sevnica z možnostjo imenovanja na mesto direktorja
Šolskega centra Krško – Sevnica
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.

Ad15
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 Tomaž Lisec in Janez Šerjak, ki sta podala pripombe na odgovore
podane v gradivu za tekočo sejo.
Župan članom sveta v sprejetje predlaga naslednji sklep:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z
naslednjima pripombama:
Tomaž Lisec
- predlaga, da se postopek kategorizacije cest pospeši, tako da se predlog odloka
čimprej poda Direkciji RS za infrastrukturo v seznanitev in nato v sprejem
občinskemu svetu;
- predlaga, da se v občinski proračun čimprej uvrsti tudi izvedba projekta izgradnje
pločnika na relaciji Radna – Log in ne samo pridobitev projektne dokumentacije
Janez Šerjak
- predlaga, da se ponovno preverijo možnosti glede ureditve parkirišča pri objektu
Tuš, in sicer na zgornjemu delu, katerega lastnik je Občina Sevnica.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.

Ad16
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
Vincenc Knez
- predlaga, da se v sklopu vzdrževanja cestnih površin v KS Boštanj pripravi program
ureditve oziroma sečnje vegetacije ob cesti, v katerem se določijo časovni termini, ki bi
jih krajevna skupnost objavila in o tem obvestila krajane;
- po naravni nesreči s točo je bil občanom ponujen brezplačni odvoz poškodovanega
materiala, med drugim tudi salonitne strešne kritine. Predlaga, da se deponirani
material čim prej odpelje iz obcestnih površin in dvorišč občanov
Franc Povše
- meni, da bi se moral nekdo od zaposlenih v občinski upravi intenzivneje ukvarjati s
stanjem cest, spremljati potrebe za posodobitve cest, več sodelovati z državnimi
institucijami za ureditev infrastrukture in lobirati, da se projekti sanacij cest uvrstijo v
državni letni načrt in tudi izvedejo (npr. cestni odseki Breg – Loka pri Zidanem Mostu,
Sevnica – Blanca, Tržišče – Pijavice).
Rok Petančič
- predlaga, da se sistematično pristopi k rešitvi za omejitev hitrosti na območju Bohorske
ulice in delu Poti na Zajčjo goro, kar je tudi pobuda krajanov navedenega območja
oziroma civilne iniciative, saj se nekateri vozniki ne držijo omejitev hitrosti.
Gregor Zupanc
- zahvali se Občini Sevnica, Komunali d.o.o. Sevnica, Civilni zaščiti Občine Sevnica ter
vsem prostovoljnim gasilskim društvom, ki so se ob zadnji naravni nesreči odzvali in
pomagali zaščititi objekte pred nadaljnjo škodo;
- predlaga, da Občina Sevnica in krajevne skupnosti prepoznajo šibke točke, ki so se
pokazale ob zadnji naravni nesreči, ter poiščejo ustrezne rešitve
- predlaga, da se od investitorja pridobi časovnica o nadaljnjem poteku sanacije ceste
Breg – Loka pri Zidanem Mostu
- ponovno predlaga, da se na poti od Lidla do HE Boštanj, ob pločniku na brežini namesti
ustrezna zaščita, saj je gladina vode velikokrat visoka
Ivan Orešnik
- predlaga, da se za stavbe, ki so že bile zajete v obračunu, NUSZ vrne na prejšnje
stanje, za nezazidana stavbna zemljišča pa naj se prispevek občutno zniža, saj gre za
veliko obremenitev lastnikov; razmisli naj se tudi o možnosti odkupa nezazidanih
stavbnih zemljišč s strani Občine Sevnica
Miran Grubenšek
- zahvali se občinski upravi za realizacijo podane pobude za ureditev ceste na Hrastih
in postavitev ogledala na križišču pri trgovini Spar v Sevnici
- predlaga, da se na Prvomajski ulici v sklopu ureditev razmisli tudi o talnih označbah za
omejitev hitrosti
Matej Imperl
- predlaga, da se sanira kapelica na Lisci, za ureditev kapelice na Lovrencu pa naj
Občina Sevnica poda pobudo lastniku zemljišča
- predlaga, da se na Okroglicah uredi ekološki otok, saj zdaj krajani odpadke odvažajo
na Razbor
- predlaga, da se na cesti skozi naselje Razbor z namenom omejitve hitrosti postavi
cestna ovira

Božidar Beci
- pridružuje se zahvali gasilcem in Občini Sevnica za ukrepanje ob naravni nesreči in
popisu škode. Zaradi velike gmotne škode poziva k pridobitvi sredstev za oškodovance
in nudenje pravne pomoči pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah
- zanima ga, ali obstajajo normativi glede sanacij cest, saj je opaziti, da JP Komunala
d.o.o. Sevnica sanacijo cest izvaja bolj kvalitetno kot podjetje VOC Celje d.o.o.
Gregor Korene
- zanima ga, zakaj v OŠ Sava Kladnika Sevnica ni zagotovljenega jutranjega varstva za
drugošolce, saj dejstvo, da otroka v šolo ni mogoče pripeljati pred 7.30 večini staršev
predstavlja veliko težavo;
- zanima ga, ali med podjetjem Siliko d.o.o. in Občino Sevnica res potekajo pogovori
glede vlaganj v sevniški grad v primeru odstranitve Tariškega dvorca, kot je bilo
zaslediti v medijih, kakšni so zneski in za kakšen namen bi se sredstva porabila. Eden
izmed objektov potreben obnove je tudi most Jelovec
- predlaga, da se ekološki otoki po celotnem območju občine ustrezno dimenzionirajo,
da se ločene frakcije odpadkov zaradi premajhnega volumna zabojnikov ne odlagajo
na tla
Aleš Mrgole
- na podlagi pobude krajanov Pijavic predlaga, da se dokonča pločnik, poskrbi za
razsvetljavo, postavi opozorilna tabla za šolsko pot ter z namenom omejitve hitrosti
namestijo ležeči policaji
Stanislava Žičkar
- ponovno predlaga, da se na pokopališču v Sevnici postavi nadstrešek
Brigita Karlovšek
- zanima jo, ali je kaj novega glede prostorov za Rdeči križ Sevnica
- predlaga, da se na ekoloških otokih na Telčah in v Selcah postavijo večji zabojniki
Božidar Groboljšek
- predlaga, da občinski svet sprejme strateške zaveze o nadaljnjih srednjeročnih
investicijah z opredeljenimi časovnimi normativi kot sta na primer ureditev OŠ Ane Gale
Sevnica in izgradnja novega kulturnega doma
Janez Šerjak
- zanima ga, ali bo cesta proti Grahovici urejena do mosta
- zanima ga, kakšna je možnost sanacije škarpe v vasi Lisce, kjer je bil odstranjen objekt

Ad17
Razno
Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo predvidoma 21. oktobra 2020.
Seja je bila zaključena ob 18:55.

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