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1. Ugotovitev prisotnosti izvoljenih članov občinskega sveta in najstarejšega
člana
Ob začetku seje je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.
Sejo je vodil Maksimilijan Redenšek kot najstarejši član občinskega sveta.
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
1. SKLEP:
Občinski svet je imenoval komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi:
1. Božidar Groboljšek
2. Zvonko Tuhatar
3. Dušan Močnik
4. Jožef Roštohar
5. Drago Krošelj.
3. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sevnica o izidu volitev članov
občinskega sveta 10. 10. 2010
a) dločanje o potrditvi nespornih mandatov članov občinskega sveta in odločanje
o morebitnih spornih mandatih
2. SKLEP
Občinski svet je potrdil mandate vseh 25 članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na
volitvah 10. oktobra 2010.
4. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sevnica o izidu volitev župana
Občine Sevnica 10. 10. 2010
a) Odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana in ugotovitev izvolitve
župana
3. SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Sevnica
na volitvah 10. oktobra 2010 v prvem krogu izvoljen Srečko Ocvirk.

5. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Sevnica 10. 10. 2010
4. SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Sevnica 10. 10. 2010.
6. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta
zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
5. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu
občinskega sveta Srečku Ocvirku zaradi nezdružljivosti s funkcijo župana.
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (EŠ 1)
6. SKLEP:
Občinski svet je v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval:
1. Božidarja Groboljška, za predsednika
2. Jožeta Imperla, za člana
3. Janeza Kukca, za člana
4. Jožefa Žnidariča, za člana
5. Tomaža Lisca, za člana
6. Ivana Orešnika, za član
7. Jožefa Roštoharja, za člana
8. Nagovor novo izvoljenega župana Občine Sevnica ob prevzemu funkcije
9. Razno
Župan je:
- pozval člane sveta, da strokovni službi posredujejo potrebne podatke za obračun in
izplačilo nagrad iz naslova opravljanja funkcije;
- pozval predstavnike političnih strank naj podajo tudi kontaktne osebe za nadaljnje
komuniciranje z občinsko upravo;
- pozval predsednike političnih strank, da v delovna telesa predlagajo strokovne in
odgovorne ljudi, ki bodo sodelovali;
- naznanil prihodnjo sejo, ki bo predvidoma v prvi polovici meseca decembra;
- povabil na osrednjo slovesnost ob prazniku občine 26. 11. 2010 ob 17. uri v Kulturni
dvorani v Sevnici;
- mesec november je mesec praznovanj o katerih bodo člani sveta obveščeni; prosi, da se
člani sveta teh praznovanj udeležujejo, da so seznanjeni z delom in življenjem v občini;
- povabil na ogled grajske vinoteke in pogostitev v Felicijanovo dvorano.
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