OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Številka: 011-0017/2014
Datum: 29.10.2014

ZAPISNIK
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je bila v sredo, 22.10.2014, ob 15.30 uri,
v konferenčni dvorani sevniškega gradu

PRISOTNI člani občinskega sveta:
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija
Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado
Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak,
Srečko Ocvirk, Ivan Orešnik, Franc Pipan, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Jože Udovč,
Frančiška Zemljak, Vanja Žulič.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Franc Pipan, najstarejši član občinskega sveta
Prisotni uslužbenci občinske uprave:
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe
- Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega sveta
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe
Prisotna poročevalca:
- Anton Grilc, namestnik predsednika Občinske volilne komisije
- Roman Strlekar, tajnik Občinske volilne komisije
Prisotni predstavniki javnih medijev:
Smilja Radi – Posavski obzornik, Branka Dernovšek in snemalec - Televizija Novo mesto
Vaš kanal, Anja Kerin – Dolenjski list, Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV.
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 1. redno sejo.
Ad 1
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
Ob začetku seje je bilo prisotnih 24 članov sveta.
Anton Grilc, namestnik predsednika OVK: Zakon o lokalni samoupravi določa, da prvo sejo
občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta. Po podatkih OVK je najstarejši član
občinskega sveta Franc Pipan.
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SKLEP:
Občinski svet je potrdil ugotovitev Občinske volilne komisije, da je najstarejši član
občinskega sveta, ki bo vodil 1. redno sejo, Franc Pipan.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
Mesto predsedujočega seje prevzame Franc Pipan.
Franc Pipan, predsedujoči: V razpravo in potrditev da predlagani dnevni red seje.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem dnevnega reda.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red.
Izid glasovanja: 24 za 0 proti (prisotnih 24).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
2. Poročila občinske volitve komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in
volitev članov svetov krajevnih skupnosti
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
8. Nagovor novo izvoljenega župana Občine Sevnica
9. Razno
Ad 2
Poročila občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in
volitev članov svetov krajevnih skupnosti
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, je podal Anton Grilc, namestnik predsednika OVK.
*pride Dane Hribar (prisotnih 25).
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročili.
SKLEP:
Občinski svet se je seznanil s poročili občinske volilne komisije o izidu volitev v
občinski svet, volitev župana in volitev članov svetov krajevnih skupnosti.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
Uvodno obrazložitev je podal Franc Pipan, predsedujoči seje:
Mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana pregleda potrdila o izvolitvi članov
sveta in župana ter poroča o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi
v okviru 4. in 5. točke dnevnega reda. S tem dejanjem se vloga te komisije izčrpa. Poslovnik
določa tri člansko komisijo. Člane lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih
po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. Komisija mora
izmed članov imenovati poročevalca, ki bo občinskemu svetu predstavil poročilo. Pozove
člane občinskega sveta, da podajo predloge.
Predloge so podali Srečko Ocvirk, Tomaž Lisec in Stanislav Možič. Za člane mandatne
komisije so predlagali: Janeza Kukca, Gregorja Koreneta in Danico Božič.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o imenovanju mandatne komisije.
SKLEP:
Občinski svet je imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo
predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana v
naslednji sestavi: Janez Kukec, Gregor Korene in Danica Božič.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Franc Pipan, predsedujoči: Pred obravnavo naslednjih dveh točk dnevnega reda naj
mandatno komisija na podlagi poročil Občinske volilne komisije in potrdil o izvolitvi pripravi
predlog potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. Ker je bila vložena
pritožba na izid volitev župana, katero je vložil Jože Hočevar, predstavnik kandidature
Janeza Šerjaka, naj komisija pripravi poročilo o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga
občinskemu svetu odločitve o pritožbi. Prosi namestnika predsednika OVK da se pridruži
članom mandatne komisije, da jim bo podal pojasnila v zvezi z opredelitvijo OVK do pritožbe.
V ta namen je določil 20 minutni odmor.
-------------------------------------------------Začetek odmora ob 15.45 uri----------------------------------------------------------------------------------Seja se je nadaljevala ob 16. uri---------------------------------Ad 4
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Poročilo mandatne komisije je podal Janez Kukec, poročevalec komisije:
Na lokalnih volitvah 5.10.2014 je bilo v 4. volilnih enotah izvoljenih 25 članov občinskega
sveta, kolikor se jih voli. 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: Slovenska ljudska stranka ima 9 članov, Slovenska demokratska stranka
ima 6 članov, Lista Janeza Šerjaka za občino Sevnica ima 4, Stranka Mira Cerarja ima 3,
Demokratična stranka upokojencev Slovenije ima dva ter Socialni demokrati enega 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.
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Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi mandatov vseh 25 članov
občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na volitvah 5.10.2014.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi mandatov vseh 25 svetnikov.
SKLEP:
Občinski svet je potrdil mandate vseh 25 članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni
na volitvah 5. oktobra 2014.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Poročilo mandatne komisije sta podala Janez Kukec, poročevalec komisije in Anton Grilc,
namestnik predsednika OVK:
Na volitvah za župana Občine Sevnica dne, 5.10.2014, so kandidirali štirje kandidati. Za
župana Občine Sevnica je bil v prvem krogu z 61,71 % oziroma 4366 glasovi izvoljen Srečko
Ocvirk. Dne 10.10.2014 je bila vložena pritožba na izvolitev župana, s strani Jožeta
Hočevarja, predstavnika kandidature Janeza Šerjaka. Mandatna komisija je pregledala
pritožbo in opredelitev OVK do pritožbe ter na podlagi dodatnega pojasnila namestnika
predsednika OVK ugotovila, da je pritožba vložena prepozno ter da bi glede na njeno
vsebino moral biti vložen ugovor zoper delo volilnih odborov, ki pa bi se lahko vložil
najkasneje naslednji dan po dnevu glasovanja, to je 6.10.2014 do 24. ure, pri OVK.
Komisija predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da se pritožba na izid volitev župana
Občine Sevnica, vložena dne 10.10.2014, s strani Jožeta Hočevarja, predstavnika
kandidature Janeza Šerjaka, zavrže. Komisija predlaga še sprejem ugotovitvenega sklepa,
da je bil za župana Občine Sevnica na volitvah v prvem krogu izvoljen Srečko Ocvirk.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem dveh sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se pritožba na izid volitev župana Občine Sevnica,
vložena dne 10.10.2014, s strani Jožeta Hočevarja, predstavnika kandidature Janeza
Šerjaka, zavrže.
Izid glasovanja: 23 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Sevnica na
volitvah 5. oktobra 2014 v prvem krogu izvoljen Srečko Ocvirk.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 6
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Uvodno obrazložitev je podal Franc Pipan, predsedujoči:
Komisija se imenuje izmed članov občinskega sveta in je sedem članska. Člane občinskega
sveta pozove k predlaganju kandidatov.
V predlaganju kandidatov in razpravi so sodelovali: Janez Kukec, Jože Udovč, Srečko
Ocvirk, Franc Pipan, Tomaž Lisec, Danica Božič, Rado Kostrevc, Ivan Orešnik, Jože Udovč,
Alenka Mirt in Janez Šerjak.
Povzetek razprave:
Podan je bil predlog, da naj bi komisijo sestavljali Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Vincenc
Knez, Vincenc Sitar, Tomaž Lisec, Ivan Orešnik in Dane Hribar. Razpravljavci se s
predlogom niso strinjali, zato so tekom razprave podajali nove predloge. Za dokončno
uskladitev predloga je bil podan predlog, da se predstavniki političnih strank uskladijo o
dokončnem predlogu, za kar je bila predlagana prekinitev seje.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem sklepa o prekinitvi seje za uskladitev predloga
o sestavi komisije.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se predstavniki političnih strank sestanejo na
sestanku, da uskladijo sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Za čas trajanja sestanka se prekine seja občinskega sveta.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
-------------------------------------------------Začetek odmora ob 16.37 uri----------------------------------------------------------------------------------Seja se je nadaljevala ob 17. uri----------------------------------

V ponovni razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Srečko Ocvirk in Tomaž Lisec.
Povzetek razprave:
Predstavniki političnih strank so se zedinili, da bo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja imela stranka SLS tri kandidate, SDS dva, Lista Janeza Šerjaka ter SMC po
enega kandidata. Poimensko je predlagana sestava sledeča: Božidar Groboljšek, Janez
Kukec, Vincenc Knez, Tomaž Lisec, Ivan Orešnik, Jože Udovč ter Danica Božič.
Podan je bil predlog, da se naj glasuje o sestavi komisije kot celoti ter da se glasuje javno,
ločeno se naj glasuje tudi o predsedniku komisije, za katerega sta predlagana Božidar
Groboljšek ter Tomaž Lisec.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem predlaganih sklepov.
SKLEP:
Občinski svet je sprejel sklep, da se glasuje o imenovanju Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja kot celoti. Glasuje se javno.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
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SKLEP:
Občinski svet je imenoval Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
naslednji sestavi: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, Vincenc Knez, Tomaž Lisec, Ivan
Orešnik, Jože Udovč in Danica Božič.
Izid glasovanja: 25 za 0 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenoval Božidarja Groboljška.
Izid glasovanja: 13 za 12 proti (prisotnih 25).
Sklep je sprejet.
SKLEP:
Občinski svet je za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenoval Tomaža Lisca.
Izid glasovanja: 12 za 13 proti (prisotnih 25).
Sklep ni sprejet.
Ad 7
Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana
Uvodno obrazložitev so podali Franc Pipan, predsedujoči; Srečko Ocvirk ter Anton Grilc,
namestnik predsednika OVK:
V skladu z zakonodajo funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato
je Srečko Ocvirk prebral svojo izjavo, s katero se odpoveduje mandatu člana občinskega
sveta, zaradi sprejema funkcije župana Občine Sevnica. Njegov mandat bo prešel na
naslednjo kandidatko z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke, Hermino Šantej.
Franc Pipan, predsedujoči: Odpre razpravo.
Ni razprave.
Franc Pipan, predsedujoči: Predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata
članu občinskega sveta 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 25).
Sklep je sprejet.
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Ad 8
Nagovor novo izvoljenega župana
Srečko Ocvirk, župan:
Zahvalil se je občankam in občanom za izkazano zaupanje, da tudi v prihodnjem mandatu
vodi občino. Čestital je novoizvoljenim članom in članicam občinskega sveta. Izrazil je
prepričanje, da bo skupno delo in sodelovanje v dobrobit celotne občine, ki bo, vključno z
usklajevanjem različnih mnenj in pogledov, prineslo dobre, uravnotežene in izvedljive
odločitve.
Ad 9
Razno
Župan:
- pozove člane sveta, da oddajo izpolnjen obrazec, ki so ga prejeli skupaj z vabilom za to
sejo (podatki za obračun in izplačilo nagrad iz naslova opravljanja funkcije,
- člane sveta, predsednike političnih strank, občane pozove k sodelovanju pri kandidiranju
za članstvo v delovnih telesih občinskega sveta, ki bo v javnost dan jutri,
- pozove politične stranke, da na občino posredujejo naslove predstavnikov, komu pošiljati
gradiva
- prihodnja, terenska seja bo predvidoma v ponedeljek, 24.11.2014, ob 12. uri,
- v novembru se pričnejo prireditve ob občinskem prazniku, osrednja slovesnost bo zaradi
opravil po lokalnih volitvah v petek, 28.11.2014,
- povabi člane občinskega sveta na fotografiranje v grajski park.

Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.

Zapisala:
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.
višja svetovalka občinskega sveta

Franc Pipan
predsedujoči seje občinskega sveta
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