Številka: 032-0006/2010
Sevnica, 08. november 2010
ZAPISNIK
konstituivne seje Sveta Krajevne skupnosti Sevnica,
ki je bila dne 08. novembra 2010, ob 16.00 uri,
v sejni sobi KS Sevnica
Prisotni člani sveta:
Drago Slukan, Silva Močivnik, Ljudmila Hilda Lipovšek, Majda Jazbec, Ivan Kunšek, Gregor
Korene, Stanka Žičkar, Dejan Kralj, Anton Grilc, Marjan Imperl.
Opravičil se je Jurij Orač.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, Alenka Šintler, Vinko Radišek.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Ljudmila Hilda Lipovšek
Dnevi red:
1. Nagovor župana Občine Sevnica
2. Ugotovitev najstarejšega člana sveta KS, ugotovitev navzočih in imenovanje
overitelja zapisnika
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta KS
4. Poročilo OVK o izvolitvi članov sveta KS Sevnica in potrditev mandatov članov sveta
5. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
8. Razno
Ad 1
Nagovor župana Občine Sevnica
Župan, Srečko Ocvirk, lepo pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta k izvolitvi ter
izpostavi pomembnost sodelovanja ožjih delov lokalne skupnosti, t.j. krajevne skupnosti pri
oblikovanju razvoja in napredka v Občini Sevnica. Na današnji seji je potrebno svet KS
konstituirati skladno z veljavno zakonodajo in statutom KS Sevnica ter preda besedo vodji
splošne službe na Občini Sevnica, Alenki Šintler.
Ad 2
Ugotovitev najstarejšega člana sveta KS, ugotovitev navzočih in imenovanje overitelja
zapisnika
Alenka Šintler pozdravi vse prisotne in poda kratko obrazložitev namena in poteka
konstituiranja sveta KS Sevnica.
Alenka Šintler pove, da do izvolitve predsednika sveta KS vodi prvo sejo najstarejši član
sveta. Na njegov predlog lahko svet odloči, da sejo vodi drug član sveta (21. člen statuta
KS). Po podatkih občinske volilne komisije (potrdila o izvolitvi) je najstarejši član sveta
Ljudmila Hilda Lipovšek.
Predsedujoči se v pomoč za vodenje seje izroči obrazec navodilo za vodenje seje »Potek
seje«.
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Predsedujoča Ljudmila Hilda Lipovšek pozdravi vse prisotne in nadaljuje z vodenjem seje.
Ugotovi, da je prisotnih 10 članov sveta KS, od 11 izvoljenih članov sveta KS. Odsotnost na
seji je opravičil Jurij Orač. Prisotnim pove, da svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov sveta, t.j. 6 članov, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov
navzočih članov. Predsednika in podpredsednika sveta KS pa se izvoli z večino glasov vseh
članov sveta, t.j. 6 članov. Zapisnik vodi Alenka Šintler. Predsedujoča zaprosi za predloge
overitelja zapisnika.
Za overitelja zapisnika 1. redne seje je predlagan Anton Grilc. Predsedujoči da predlog na
glasovanje.
1. sklep
Svet KS je za overitelja zapisnika 1. redne seje imenoval Anton Grilc.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta KS
Predsedujoča pove prisotnim, da svet KS med seboj najprej imenuje 3 člansko komisijo za
potrditev mandatov članov sveta, kateri se predloži poročilo občinske volilne komisije,
potrdila o izvolitvi članov ter morebitne pritožbe vložene na svet KS. Komisija (oziroma eden
od članov komisije) poroča svetu KS, koliko članov se voli v svet KS, koliko članov sveta KS
je izvoljenih, o pregledu potrdil o izvolitvi ter upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. Komisija predlaga odločitev svetu glede
morebitnih pritožb. S tem se vloga te komisije izčrpa in po sprejemu sklepa o potrditvi
preneha obstajati.
Predsedujoča pozove člane sveta, da predlagajo kandidate za tri člansko komisijo za
potrditev mandatov. Člani komisije se med sabo dogovorijo, kateri izmed njih bo podal
poročilo.
Predlogi za člane komisije so Dejan Kralj, Drago Slukan in Majda Jazbec.
Predsedujoča da predlog, da se za člane komisije za potrditev mandatov imenuje predlagane
kandidate, na glasovanje.
2. sklep
Svet KS je v komisijo za potrditev mandatov imenoval: Dejana Kralja, Draga Slukana in
Majdo Jazbec.
Izid glasovanja: 10 z 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 4
Poročilo OVK o izvolitvi članov sveta KS Sevnica in potrditev mandatov članov sveta
Predsedujoča pove, da komisija za potrditev mandatov poroča svetu KS o pregledu potrdil o
izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Svet KS na podlagi poročila komisije odloči o potrditvi mandatov članov sveta KS. 78. člen
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-UPB) določa, da se svet KS konstituira na
prvi seji, ko je potrjena več kot polovica mandatov članov sveta KS. S tem dejanjem namreč
začnejo članom sveta teči mandati.
Komisiji za potrditev mandatov članov sveta se izroči potrdila OVK o izvolitvi članov.
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Predsedujoča pozove komisijo, da poda poročilo o izvolitvi članov sveta KS, preveri potrdila
o izvolitvi članov ter ugotovi, ali je kakšna pritožba na izvolitev članov, naslovljena na svet
KS.
Član komisije za potrditev mandatov članov sveta KS, Drago Slukan poda poročilo:
- V svet KS se voli 11 članov, izvoljenih je bilo 11 članov.
- Komisija je pregledala potrdila OVK o izvolitvi.
- Pritožb na izvolitev članov sveta ni.
- Komisija predlaga svetu, da potrdi mandate vseh 11 izvoljenih članov sveta.
Predsedujoči da predlog, da se potrdijo mandati vseh 11 izvoljenih članov sveta na
glasovanje.
3. sklep:
Svet KS potrdi mandate vseh 11 članov sveta izvoljenih na volitvah 10.10.2010.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (10 prisotnih).
Sklep sprejet.
S sprejetjem sklepa komisija za potrditev mandatov članov sveta preneha obstajati.
Ad 5
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS
Predsedujoča pove, da se predsednik in podpredsednik izvolita na prvi seji (19. člen statuta
KS). Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS z večino glasov vseh
članov sveta (23. člen statuta KS).
Na prvi seji izvoli svet KS izmed članov sveta – na predlog najmanj treh članov sveta predsednika sveta KS. Predsednik sveta KS se izvoli z večino glasov vseh članov sveta
(pomeni z vsaj 6 glasovi; vseh članov je 11). Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne
dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o dveh
kandidatih, ki sta dobila največ glasov (22. člen statuta KS).
Podpredsednik sveta KS se voli po istem postopku kot predsednika sveta (z najmanj 6
glasovi). Kandidacijski postopek in volitve podpredsednika sveta KS se opravi na isti seji po
volitvah predsednika sveta KS.
Predsedujoča pozove k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS. Kandidata
predlagajo najmanj trije člani sveta.
Ljudmila Hilda Lipovšek, Anton Grilc in Stanislava Žičkar predlagajo za predsednika sveta
Dejana Kralja.
Drago Slukan, Dejan Kralj in Gregor Korene predlagajo za predsednico sveta Silvo Močivnik.
Drugih predlogov za predsednika sveta ni. Izvede se javno glasovanje za predsednika sveta.
Glasovanje za kandidata za predsednika KS Dejana Kralja
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (10 prisotnih).
Glasovanje za kandidatko za predsednico KS Silvo Močivnik
Izid glasovanja: 2 za 0 proti (10 prisotnih).
4. sklep:
Predsedujoči na podlagi izida glasovanja razglasi, da je za predsednika sveta KS
izvoljen Dejan Kralj.
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Predsedujoči pozove člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.
Kandidata predlagajo najmanj trije člani sveta.
Anton Grilc, Stanka Žičkar in Marjan Imperl predlagajo za podpredsednico Majdo Jazbec.
Drugih predlogov za
podpredsednika sveta.

podpredsednika sveta ni.

Izvede

se javno glasovanje za

Glasovanje za kandidatko za podpredsednico KS Majdo Jazbec
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (10 prisotnih).
5. sklep:
Predsedujoči na podlagi izida glasovanja razglasi, da je za podpredsednico sveta KS
izvoljena Majda Jazbec.

Predsedujoča čestita novo izvoljenemu predsedniku Dejanu Kralju in podpredsednici Majdi
Jazbec. Predsedujoči preda vodenje seje izvoljenemu predsedniku sveta.
Župan Srečko Ocvirk čestita predsedniku in podpredsednici sveta ob izvolitvi.
Predsednik sveta Dejan Kralj se zahvali za izvolitev in izkazano zaupanje. Pove, da si bo
skupaj z ostalimi člani sveta prizadeval za enakovreden razvoj krajevne skupnosti z
zagotavljanjem finančne podpore iz občinskega proračuna.
Ad 6
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsednik sveta pove, da komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje
svet KS izmed članov sveta na svoji prvi seji (42. člen statuta KS). Komisija ima najmanj tri
člane (predsednika in dva člana), ki z večino glasov vseh članov sveta izmed sebe izvolijo
predsednika, ki ga potrdi svet KS (44. člen statuta KS). Komisija je stalna komisija sveta KS,
ki obravnava zadeve iz pristojnosti sveta s področja imenovanj (predlaga kandidate za člane
statutarne komisije, nadzornega odbora …). Predsednik pozove člane k predlaganju
kandidatov za člane komisije.
Kandidate lahko predlaga vsak član sveta izmed članov sveta.
Predsednik Dejan Kralj predlaga za kandidatko Stanko Žičkar.
Drago Slukan predlaga za kandidatko Ljudmilo Hildo Lipovšek.
Gregor Korene predlaga za kandidatko Silvo Močivnik.
Majda Jazbec predlaga za kandidata Antona Grilc.
Predsednik da predlog, da se glasuje za kandidate po vrstnem redu predlogov, in sicer:
Stanka Žičkar
prisotni: 10
za: 10
proti: 0
Ljudmila Hilda Lipovšek
prisotni: 10
za: 9
proti: 0
Silva Močivnik
prisotni: 10
za: 9
proti: 0
Anton Grilc
prisotni: /
za: /
proti: /
Ker je bila komisija z izglasovanjem treh kandidatov že imenovana, se o kandidatu Antonu
Grilcu ne glasuje.
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6. sklep
Svet KS je v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval: Stanko
Žičkar, Ljudmilo Hildo Lipovšek in Silvo Močivnik
Sklep sprejet.
7. sklep
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je za predsednico izvolila Silvo
Močivnik.
Izid glasovanja: 2 za 0 proti (3 prisotni).
Sklep sprejet.
8.sklep
Svet KS je potrdil izvolitev predsednice komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Silvo Močivnik.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (10 prisotnih).
Sklep sprejet.
Ad 7
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica predstavi župan
Srečko Ocvirk. Prisotne člane sveta seznani s področji, ki se navezujejo na KS Sevnica:
- predšolska in šolska vzgoja,
- vodooskrba,
- ravnanje in čiščenje odpadnih voda (sekundarna kanalizacija),
- javna cestna infrastruktura, njeno financiranje in priprava projektne dokumentacije,
- priprava načrtov razvojnih programov za mandatno obdobje,
- občinski prostorski načrt in prostorski razvoj,
- širokopasovna telekomunikacijska infrastruktura,
- zimsko vzdrževanje cestne infrastrukture.
Župan pove, da se v Sevnici izvajajo večji projekti, kot so: HE, gradnja glavne ceste skozi
Sevnico, čistilna naprava, priprava občinskega prostorskega načrta most Log, ki bo imel vpliv
tudi na Sevnico, zato je nujno poskrbeti tudi za sorazmeren razvoj zaledja krajevne
skupnosti. Nujno je tudi sodelovanje s Komunalo Sevnica, ki poleg obveznih gospodarskih
javnih služb opravlja tudi neobvezne gospodarske javne službe.
Župan izrazi upanje, da bo sodelovanje z občino in krajevno skupnostjo plodno in korektno.
Predsednik Dejan Kralj se zahvali županu Srečku Ocvirku in Alenki Šintler za sodelovanje in
pove, da pričakuje konstruktivno delovanje sveta in sodelovanje.
Ljudmila Hilda Lipovšek povpraša: Ali je v novem prostorskem načrtu opredeljen Glavni trg?
Glavni trg je mrtev in ali občina ne more kaj storiti, da bi zaživel?
Župan: Občinski prostorski načrt opredeljuje zazidalne površine in njihovo namembnost,
smisle OPPN ni določitev poseljenosti in urejenosti hiš. Je pa most na Logu lahko tisti, ki bo
lahko prinesel rezultat, da bi trg zaživel, saj bo v to območje večja dostopnost.
Vinko Radišek: OPPN je zelo zahteven dokument, ki je težko berljiv, nerazumljiv.
Župan: Za lažje razumevanje dokumenta lahko občina izvede le dvojna ali večkratna javna
obravnava - predstavitev OPPN-ja.
Gregor Korene: v kateri fazi je postopek glede projekta most Log?
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Župan: Občina je glede mosta na Logu prejela dva sklepa Vlade RS, in sicer da je potrebno
izvesti premostitev Save ter zahtevo po ukinitvi dveh nivojskih prehodov. Sam projekt je v
fazi priprave prostorskega načrta.
Ad 8
Razno
Dejan Kralj: Sestanki oziroma seje sveta KS bodo predvidoma vsak 1. ponedeljek v mesecu,
pozimi ob 18 uri, poleti ob 19 uri. Na naslednji seji se bodo imenovali nadzorni odbor,
komisije. Potrebno bo preurediti spletno stran KS, zato pozove Draga Slukana k preureditvi.
Župan: Pove, da ima krajevna skupnost neusklajen statut z veljavno zakonodajo. Ker je
situacija identična v vseh krajevnih skupnostih, bo občinska uprava pripravila nov predlog
statuta na seji svetov krajevnih skupnostih.
Župan predsedniku preda tablo za Krajevno skupnost Sevnica.
Ljudmila Hilda Lipovšek: Ali bo Krajevna skupnost Sevnica imela svoj krajevni praznik?
Župan: Krajevni praznik je stvar krajevne skupnosti same.
Predsednik Dejan Kralj se prisotnim zahvali za sodelovanje.
Seja je zaključena ob 17.30 uri. Ob zaključku seje se število prisotnih članov sveta na seji ni
spremenilo.
Zapisala:
Alenka Šintler

Ljudmila Hilda Lipovšek
Predsedujoči član sveta KS

Dejan Kralj
Predsednik sveta KS Sevnica

Overitelj
Anton Grilc
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