OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0004/2010
Datum: 10. 11. 2010

ZAPISNIK
1. redne konstituivne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 27. 10. 2010, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu
PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar Groboljšek,
Jože Imperl, Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Dušan
Močnik, Srečko Ocvirk, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar,
Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jožef
Žnidarič, Jože Županc.
Odsotna: Irena Dobnik
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Maksimilijan Redenšek, najstarejši član občinskega sveta
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
- Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti
- Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
- Alenka Šintler, vodja splošne službe
- Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne zadeve
- Jelka Tršinar, svetovalka župana
Ostali prisotni:
- Janez Podlesnik
Prisoten poročevalec:
- Marko Lisec, predsednik Občinske volilne komisije, k 2., 3. in 8. t.d.r.
Prisotni predstavniki javnih medijev:
- Pavel Perc, Dolenjski list
- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Nada Černič Cvetanovski, Žurnal
- Tomaž Pavkovič in Branka Dernovšek, Vaš Kanal
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Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi člane občinskega sveta, poročevalca,
predstavnike javnih medijev ter sodelavce.
Ad 1
Ugotovitev najstarejšega člana izmed izvoljenih članov občinskega sveta
in ugotovitev prisotnosti
Župan: Glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo občinskega sveta vodi
najstarejši član občinskega sveta, zato pozove predsednika Občinske volilne komisije, Marka
Lisca, da poda podatek o najstarejšem izvoljenem članu občinskega sveta.
Marko Lisec, predsednik OVK: Po podatkih OVK je najstarejši član sveta, ki vodi prvo sejo v
skladu s 15.b členom Zakona o lokalni samoupravi Maksimilijan Redenšek.
Maksimilijan Redenešek, predsedujoči: Pozdravi vse prisotne. Potrebno je ugotoviti še
prisotnost članov sveta, zato preda besedo Alenki Šintler.
Alenka : Ob začetku seje je prisotnih 23 članov sveta. Občinski svet je sklepčen.
Maksimilijan Redenešek, predsedujoči: Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.
Maksimilijan Redenešek, predsedujoči: Za overitelja zapisnika 1. Redne konstituivne seje
predlaga Jožeta Ermana in Jožefa Žnidariča.
Odpre razpravo.
Razprave ni.
Maksimilijan Redenešek, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju overiteljev
zapisnika.
SKLEP:
Občinski svet je za overitelja zapisnika 1. konstituivne redne seje imenoval Jožeta
Ermana in Jožefa Žnidariča.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta
in ugotovitev izvolitve župana
Alenka Šintler: Poda ustno obrazložitev o sestavi in nalogah komisije, kot je razvidna iz
gradiva. Predlaga se imenovanje petčlanske komisije za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Komisija izmed svojih članov določi
poročevalca.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Pozove člane sveta, da podajo predloge za
imenovanje komisije.
Jože Imperl: Za člana komisije predlaga iz stranke SLS Božidarja Groboljška.
Tomaž Lisec: Za člana komisije predlaga Zvonka Tuhtarja iz stranke SDS.
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Jožef Žnidarič: Za člana predlaga Dušana Močnika iz stranke DeSUS
Beda Drenek Sotošek: Socialni demokrati za člana predlagajo Jožefa Roštoharja.
Srečko Ocvirk: Za člana komisije predlaga Draga Krošlja.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlagam sprejem sklepa o imenovanju članov
komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana v naslednji sestavi:
1. Božidar Groboljšek
2. Zvonko Tuhtar
3. Dušan Močnik
4. Jožef Roštohar
5. Drago Krošelj
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sevnica o izidu volitev članov
občinskega sveta 10. 10. 2010
a) Odločanje o potrditvi nespornih mandatov članov občinskega sveta in
odločanje o morebitnih spornih mandatih
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Ugotovi, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe
zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Pozove
predsednika Občinske volilne komisije Marka Lisca, da predstavi poročilo o izidu volitev
članov občinskega sveta na volitvah 10. 10. 2010. O poročilu Občinske volilne komisije
občinski svet ne glasuje in ne razpravlja.
Marko Lisec, predsednik OVK: Poda obrazložitev k poročilu o izidu volitev občinskega sveta
ter poročilu o udeležbi na lokalnih volitvah, kot je razvidno v gradivu. Posebej pojasni delitev
mandatov po volilnih enotah – ostankih po Harejevem količniku in po količniku d'Hondtu na
glasovnih listah. Rezultate, ki jih je državni volilni program naredil po vnesenih rezultatih je
Občinska volilna komisija sama še enkrat preverila, tako da je delitev mandatov nesporna.
*Pride Hermina Šantej (prisotnih 24)
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlaga, da se sestane komisija za potrditev
mandatov članov sveta, da ugotovi izvolitev članov sveta in pregleda potrdila o izvolitvi ter
poda občinskemu svetu poročilo in predloge odločitev. Predlaga 10 minutni odmor. Prosi, da
svetniki ostanejo na svojih mestih.
________________________Začetek odmora ob 15.45 uri_________________________
_____________________Seja se je nadaljevala ob 15.55 uri________________________
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Pozove komisijo oziroma poročevalca, da poda
poročilo.
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Božidar Groboljšek: Komisija je na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov občinskega sveta
sprejela naslednje poročilo. Na lokalnih volitvah 10.10.2010 je bilo v 4 volilnih enotah
izvoljenih 25 članov občinskega sveta. V vseh volilnih enotah skupaj je bilo direktno
dodeljenih 11 mandatov, 14 mandatov je bilo dodeljenih na podlagi seštevkov glasov,
oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah. Zastopanost političnih strank v
občinskem svetu je naslednja: SLS ima 9 članov, SDS ima 6 članov, SD imajo 3 člane,
DeSUS ima 3 člane, Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka ima 1 člana, Zares – Nova
politika ima 1 člana, LDS ima 1 člana, PUM ima 1 člana. Komisija je pregledala potrdila o
izvolitvi vseh 25 članov sveta, kolikor se jih voli. Pritožb kandidatov ali predstavnikov
kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev članov občinskega sveta ni bilo.
Komisija predlaga sprejem sklepa o potrditvi mandatov vseh 25 članov občinskega sveta, ki
so bili izvoljeni na volitvah 10. 10. 2010.
*poročilo je povzetek iz pisnega poročila, ki je sestavni del zapisnika
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da se
potrdijo mandati vseh 25 članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah 10. 10. 2010.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil mandate vseh 25 članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni
na volitvah 10. oktobra 2010.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: S potrditvijo mandatov vseh 25 članov ugotavlja, da je
občinski svet konstituiran.
Ad 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
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Ugotovi, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe
zoper odločitev občinske volilne komisije, o izidu volitev župana. Pozove predsednika
Občinske volilne komisije Marka Lisca, da predstavi poročilo o izidu volitev župana na
volitvah 10. 10. 2010. O poročilu Občinske volilne komisije občinski svet ne glasuje in ne
razpravlja.
Marko Lisec, predsednik OVK: Predstavi poročilo kot je podano v gradivu.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlaga, da se sestane komisija za potrditev
mandatov, da na podlagi poročila Občinske volilne komisije o izvolitvi župana pregleda
potrdilo o izvolitvi. V ta namen določi 10 minutni odmor. Prosi, da svetniki ostanejo na svojih
mestih.
________________________Začetek odmora ob 16.00 uri_________________________
_____________________Seja se je nadaljevala ob 16.05 uri________________________
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Pozove komisijo oziroma poročevalca, da poda
poročilo.
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Božidar Groboljšek: Komisija je na podlagi poročila OVK o izvolitvi župana in pregleda
potrdila sprejela naslednje poročilo: Na volitvah dne 10. 10. 2010 je bil v prvem krogu
izvoljen Srečko Ocvirk. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list
kandidatov na izvolitev župana ni bilo. Komisija predlaga sprejem sklepa, da je bil za župana
Občine Sevnica na volitvah 10. oktobra 2010 v prvem krogu izvoljen Srečko Ocvirk.
*poročilo je povzetek iz pisnega poročila, ki je sestavni del zapisnika
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovitveni
sklep o izvolitvi Srečka Ocvirka za župana Občine Sevnica.
UGOTOVITVENI SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Sevnica na
volitvah 10. oktobra 2010 v prvem krogu izvoljen Srečko Ocvirk.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: S tem začne teči nov županski mandat.
Ad 5
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Sevnica 10. 10. 2010
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Pozive predsednika Občinske volilne komisije Marka
Lisca, da predstavi poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Sevnica na volitvah 10. 10. 2010. O poročilu Občinske volilne komisije občinski svet ne
glasuje in ne razpravlja.
Predsednik OVK Marko Lisec: Poda ustno poročilo, kot je razvidno iz gradiva.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o
seznanitvi s poročilom OVK o izidu volitev članov svetov KS.
SKLEP:
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o izidu volitev članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Sevnica 10. 10. 2010.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
Alenka Šintler: Poda ustno obrazložitev, kot je razvidno iz gradiva. Član sveta, ki je izvoljen
za župana do prve seje poda izjavo, da sprejema funkcijo župana, ki pa ni združljiva s
funkcijo člana občinskega sveta.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Pozove župana Srečka Ocvirka, da poda oziroma
prebere svojo izjavo.
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Srečko Ocvirk: Izjavi, da sprejema funkcijo župana in se odpoveduje mandatu člana
občinskega svetnika.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Predlaga, da občinski svet sprejme v gradivu
predlagani ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Srečku Ocvirku
zaradi nezdružljivosti funkcije s funkcijo župana.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu
občinskega sveta Srečku Ocvirku zaradi nezdružljivosti s funkcijo župana.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: S sprejemom tega sklepa Srečku Ocvirku preneha
pravica glasovanja in ni več član sveta. Za prisotnost vseh članov se šteje 23 članov.
Ad 7
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Alenka Šintler: Poda ustno obrazložitev, kot je razvidna iz gradiva. Komisija se imenuje
izmed članov občinskega sveta in je sedem članska. Posebej poudari, da se o predlogih
kandidatov glasuje po takšnem zaporedju, kot so bili vloženi, dokler ni imenovanih vseh
sedem članov. Ko je imenovanih vseh sedem članov, se glasovanje zaključi.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Člane sveta pozove k predlaganju kandidatov za
predsednika in člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Alojz Zalašček: Za predsednika KVIAZ-a predlaga gospoda Božidarja Groboljška, za člana
pa Jožeta Imperla in Janeza Kukca, vsi iz stranke SLS.
Dušan Močnik: Za člana komisije iz DeSUS-a predlaga Jožefa Žnidariča.
Jože Županc: Iz stranke SDS za člana predlaga Tomaža Lisca in Ivana Orešnika.
Breda Drenek Sotošek: Social demokrati predlagajo Jožefa Roštoharja.
Predsedujoči Maksimilijan Redenšek je dal na glasovanje vsakega posameznega
predlaganega kandidata za člana komisije, kot so bili vloženi predlogi.
Občinski svet je glasoval o predlaganih kandidatih tako:
1. Za predsednika komisije se imenuje Božidarja Groboljška. (23 ZA; prisotnih 23)
2. Za člana komisije se imenuje Jožeta Imperla. (23 ZA; prisotnih 23)
3. Za člana komisije se imenuje Janeza Kukca. (23 ZA; prisotnih 23)
4. Za člana komisije se imenuje Jožefa Žnidariča. (23 ZA; prisotnih 23)
5. Za člana komisije se imenuje Tomaža Lisca. (23 ZA; prisotnih 23)
6. Za člana komisije se imenuje Ivana Orešnika. (23 ZA; prisotnih 23)
7. Za člana komisije se imenuje Jožefa Roštoharja. (23 ZA; prisotnih 23)
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči poda ugotovitev:
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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 člana
7. Jožefa Roštoharja za člana
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 23).
Sklep je sprejet.
Maksimilijan Redenšek, predsedujoči: Zahvali se za sodelovanje, besedo pa preda
županu Srečku Ocvirku.
Ad 8
Nagovor novo izvoljenega župana
Srečko Ocvirk, župan:
Zahvali se Maksu Redenšku za dobro vodenje prve konstituivne seje. Konstituiran je občinski
svet za mandatno obdobje 2010-2014. Zahvali se Občinski volilni komisiji, ki je kvalitetno,
korektno in strokovno opravila svoje delo. Korektno opravljene volitve so tudi element
zaupanja v lokalno samoupravo, v lokalno oblast, ki je izvoljena na legitimnih volitvah.
Zahvali se volivkam in volivcem za tako veliko zaupanje, ki mu je bilo dano. Čestita tudi
svetnicam in svetnikom za zaupanje, ki so ga pridobili pri volivcih, da jim je dana možnost, da
bodo lahko uresničevali svoje ideje, poglede, koristili svoje znanje v okviru Občinskega sveta
Občine Sevnica za kvaliteten, dober in hiter skupen razvoj območja, za katerega so
odgovorni kot najvišji organ občine v celoti. Pričenja se nov mandat, novi izzivi, nova
odgovornost za prihodnost. Odgovornost je velika, saj je gospodarska situacija resna, vendar
kljub temu ne sme zmanjkati entuziazma, odgovornosti, zanosa, da ne bi delali v skladu z
zadanimi cilji. Odgovornost med političnimi predstavniki je različna, vendar vsak posamezen
svetnik nosi enak del odgovornosti. Ne želi, da se svetniške skupine delijo med tiste za in
proti, ocenjuje, da lahko dobro delujejo skupaj z razvojnimi cilji, in da skupaj preko
političnega in strokovnega dialoga v okviru delovnih teles in občinskega sveta iščejo
najboljše rešitve. Predlaga programsko sodelovanje vseh v okviru možnega, čeravno je
potreb vedno več. Želi, da se vsa delovna telesa vključno s krajevnimi skupnostmi čim prej
konstituirajo. Mesec november je res mesec občinskega praznika, v katerem pa morajo
KVIAZ in politične stranke resno poprijeti za delo, uskladiti predloge in v mesecu decembru
morajo delovna telesa občinskega sveta pričeti s tekočim operativnim delom občinskega
sveta. Konstituirati se mora tudi nadzorni organ, saj je nadzor potreben, nujen. Najboljši
nadzor pa so ljudje, ki razumejo sporočilo politike, če le ta dela in išče rešitve. Občina je
velika, zelo raznolika, obsega 272 km², 18000 prebivalcev, preko 100 aktivnih društev, 10
krajevnih skupnosti. Razvojne prioritete so začrtane, pripravljene, vendar pa bo pri pripravi
proračuna zagotovo prišlo do manjših sprememb, ki so stalnica našega življenja in izziv
časa. V prihodnje bomo sprejeli dvoletni proračun, ki bo bolj dolgoročno naravnan. Če bodo
cilji dobro postavljeni, bodo hitro realizirani, še posebej če bomo iskali najrazličnejše vire
financiranja, ki omogočajo hitri razvoj. Potrebno je skrbeti za hiter razvoj, odpirati in ohranjati
delovna mesta, skrbeti za razvoj infrastrukture in atraktivnost za bivanje v našem okolju.
Občinski svet za obdobje 2010-2014 se je t kadrovski spremenil, 14 svetnikov je novih, kar je
dobro, saj v občinski svet vstopajo novi pogledi, razmišljanja, odločitve in usmeritve. Dobro
pa je tudi to, da občinski svetniki, ki so bili tudi v prejšnjem mandatu, nadaljujejo z delom,
nadaljujejo kontinuiteto razvojnih programov, ki so bili postavljeni v prejšnjem obdobju.
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Občina Sevnica je ena od šestih posavskih občin. Posavje želi delovati in že več kot
desetletje deluje kot regija. Vendar žal kar nekaj ukrepov države želi zmanjšati njen pomen in
ga celo ukiniti. Na zadnji seji Sveta regije Posavje je bila dana pobuda sklicati svet vseh
svetov Posavja na temo Posavja ter njenega delovanja.
Občinski svet je raznolik, kar zagotavlja zakonodaja po teritorialni prisotnosti kot po
zagotovitvi ženskih kvot. Raznolikost po strokah je tudi zelo dobrodošla, kar daje odsev
okolja v katerem živimo, kar je jamstvo za dobro delo občinskega sveta.
Ad 9
Razno
Župan:
 Prosi za podatke svetnikov za nemoteno delo občinske uprave, telefonske številke, emaili, številke osebnih računov;
 Prosi predstavnike političnih stranke za aktivno sodelovanje pri postavitvi delovnih
teles občinskega sveta, ki bodo odsevala razmerja v občinskem svetu, strokovno
delo, da bodo ti odbori pripravili dobro gradivo za odločanje v občinskem svetu;
 Predstavniki političnih strank naj podajo tudi kontaktne osebe za nadaljnje
komuniciranje z občinsko upravo;
 Prihodnja seja občinskega sveta bo v prvi polovici meseca decembra;
 Osrednja prireditev ob občinskem prazniku bo 26.11.2010;
 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;
 Vabi na ogled grajske vinoteke in pogostitev v Felicijanovo dvorano.
Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.
Zapisala:
Alenka Šintler, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe
Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Overila:
Stanislav Erman

Jožef Žnidarič
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