OBČINA DRAVOG RAD
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, tel.: +386 2 872 35 60, faks: +386 2 872 35 74
http://www.dravograd.si; e-mail: obcina@dravograd.si
TOČKA
Številka: 032-0003/2018-4
Libeliče, 14.12.2018

ZAPISNIK
konstitutivne seje Libeliče

Konstitutivna seja Krajevne skupnosti Libeliče (v nadaljevanju KS Libeliče) je bila 11. decembra 2018
ob 17.00 uri v prostorih KS Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče.
Konstitutivno sejo je skladno s 15. členom Sprememb in dopolnitev statuta Občine Dravograd sklicala in
vodila županja Občine Dravograd, ga. Marijana Cigala, dr. vet. med. (v nadaljevanju predsedujoča), ki
je pozdravila vse novoizvoljene člane in članice sveta KS Libeliče.
Zapisnik je pisal g. Črtomir Epšek.
Novoizvoljeni člani sveta KS Libeliče so se pred pričetkom izkazali s potrdilom Občinske volilne komisije
Občine Dravograd o izvolitvi.
Na seji so bili navzoči naslednji člani in članice sveta KS Libeliče ( v nadaljevanju : člani sveta):
Jože PŠENIČNIK, Valerija ROŽEJ, Bojan KAKER, Rajko DULER, Marija ROŽEJ, Lea REBERNIK in
Branko PEROVNIK
Na seji sta bila navzoča:
Ga. Marijana Cigala, županja in g Črtomir Epšek, višji svetovalec na Občini Dravograd.
S sklicem seje so člani sveta prejeli dnevni red konstitutivne seje sveta KS Libeliče:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta krajevne skupnosti;
Seznanitev s poročilom Občinske volilne komisije Občine Dravograd;
Imenovanje mandatne komisije;
Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov krajevne skupnosti;
Izvolitev predsednika krajevne skupnosti.

6.
K 1. točki:
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta krajevne skupnosti

1

Predsedujoča je ugotovila, da je seji prisotnih 7 novoizvoljenih članov sveta KS Libeliče.

K 2. točki:
Seznanitev s poročilom Občinske volilne komisije Občine Dravograd
Kratko poročilo o izidu volitev za člane sveta KS Libeliče, z dne 18.11.2018, ki ga je pripravila Občinska
volilna komisija Občine Dravograd, je podal g. Črtomir Epšek.
SKLEP:
Novoizvoljeni člani in članice sveta KS Libeliče so se seznanili s Poročilom Občinske volilne
komisije Občine Dravograd o izidu rednih volitev v Svet KS Libeliče, ki so bile dne 18.11.2018.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.

K 3. točki:
Imenovanje mandatne komisije

Predsedujoča je na podlagi drugega odstavka 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd
predlagala 3 člansko mandatno komisijo za potrditev mandatov članov sveta krajevne skupnosti Libeliče
v sestavi: ga. Valerija ROŽEJ, ga. Marija ROŽEJ in g. Branko PEROVNIK.
Predsedujoča je dala predlog v razpravo.
Novoizvoljeni člani sveta niso podali nobenega drugega predloga za člane mandatne komisije, zato je
predsedujoča dala na glasovanje naslednji
SKLEP: V Komisijo za potrditev mandatov članov sveta KS Libeliče se imenujejo:
1. Valerija ROŽEJ,
2. Marija ROŽEJ,
3. Branko PEROVNIK
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Predsedujoča je za čas zasedanja mandatne komisije, ki je na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi
pregledala, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti in predlagala njihovo
potrditev mandatov, prekinila sejo.
K 4. točki:
Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov krajevne skupnosti
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Članica mandatne komisije ga. Valerija Rožej je podala poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi članov
sveta ter predlagala, da se mandati članov sveta KS Libeliče potrdijo.
Poročilo mandatne komisije je priloga k zapisniku.
Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdijo se mandati članov sveta KS Libeliče, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 in
sicer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in Priimek
Jože PŠENIČNIK
Valerija ROŽEJ
Bojan KAKER
Rajko DULER
Marija ROŽEJ
Lea REBERNIK
Branko PEROVNIK

Naslov
Libeliče 1B, 2372 Libeliče
Libeliče 2, 2372 Libeliče
Gorče 27, 2372 Libeliče
Gorče 2, 2372 Libeliče
Tribej 7, 2372 Libeliče
Libeliška gora 70, 2372 Libeliče
Libeliška gora 49, 2372 Libeliče

Navzočih je bilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:
Izvolitev predsednika krajevne skupnosti Libeliče

Predsedujoča je pozvala člane sveta, da podajo predloge za predsednika sveta KS Libeliče.
G. Rajko Duler je predlagal, da se za predsednika sveta KS Libeliče imenuje g. Jože Pšeničnik. Drugih
predlogov za predsednika KS ni bilo.
V kratki razpravi, ki je potekala v zvezi z glasovanjem o predlaganem kandidatu za predsednika sveta
KS Libeliče, so bili člani sveta KS Libeliče enotni, da bodo glasovali javno.
Predsedujoča je dala na glasovanje predlog, oziroma naslednji
SKLEP:
Za predsednika KS Libeliče se imenuje Jože Pšeničnik.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
ZA je glasovalo 7 članov sveta. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Predsednik sveta KS Libeliče je bil s strani članov sveta KS Libeliče izvoljen soglasno z vsemi glasovi
ZA in nobenemu PROTI.
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Novoizvoljeni predsednik KS Libeliče, ki nadaljuje svoj dosedanji mandat g. Jože Pšeničnik se je ob
izvolitvi vsem članom sveta zahvalil za zaupanje.
S tem je bil izčrpan dnevni red konstitutivne seje sveta KS Libeliče, zato je predsedujoča ob 17.40 uri
sejo zaključila.

Zapisal:
Črtomir EPŠEK

Sejo vodila:
Marijana Cigala dr. vet. med.
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