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Z A P I S N I K 
1. seje redne (konstitutivne) seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila 12.12.2022, ob 18. uri, v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 
 

PRISOTNI ČLANI SVETA:  
Tomaž Lisec, Mitja Udovč, Matej Simončič, Boris Androjna, Marko Lisec, Alojz Udovč, Ivan 
Možic, Ivan Podlogar, Vincenc Knez. 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  
Aleš Šlogar. 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Ocvirk Srečko, župan Občine Sevnica; Košmerl Zvone, direktor občinske uprave; Roman 
Strlekar, vodja splošne službe; Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti;  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Alojz Udovč. 
 
DNEVNI RED:  
1. Nagovor župana Občine Sevnica 
2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS 
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Boštanj 
4. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve 

mandatov članov sveta  
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta  
6. Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS 
7. Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica 
8. Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2023  
9. Razno 
 

Ad 1 
Nagovor župana Občine Sevnica 

 
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk, pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta ob izvolitvi 
v Svet krajevne skupnosti. Izpostavi pomembnost delovanja krajevne skupnosti kot ožje enote 
lokalne skupnosti. Krajevna skupnost predstavlja vezni člen med občino ter krajani za 
reševanje lokalnih potreb, za razvoj kraja in dvig kvalitete bivanja krajanom. V nadaljevanju 
poudari, da se bodo zaradi transparentnosti in lažjega pisanje zapisnikov vse seje svetov 
krajevnih skupnosti snemale Magnetografi bodo arhivirani tudi zaradi morebitnih nejasnosti 
povedanih na sejah. Javno se ne objavljajo.    
 

Ad 2 
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS 
 
Roman Strlekar ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 8 novoizvoljenih članov sveta krajevne 
skupnosti izmed 10 izvoljenih.   
Svet krajevne skupnosti je sklepčen.  
 
Prisotnih: 8 članov sveta  vseh članov: 10 
 



  

Župan pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi 
najstarejši član sveta, zato povabi pooblaščenega člana OVK Romana Strlekarja, da poda 
podatek o najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti. 
Roman Strlekar pove, da je po podatkih OVK najstarejši član sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s 
15.b členom ZLS Alojz Udovč.     
 

Ad 3 
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Boštanj 

 
Roman Strlekar, tudi kot tajnik OVK, predstavi poročilo o izidih volitev v svet krajevne skupnosti. 
Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s poročilom.  
 
Roman Strlekar pove, da so 20. novembra 2022 potekale lokalne volitve, na katerih so se volili 
člani občinskega sveta ter člani krajevnih skupnosti. Predčasno glasovanje je potekalo od 15. 
do 17. novembra 2022. Vseh volivcev na območju Občine Sevnica je bilo 14.189.  Za svet KS 
Boštanj je kandidiralo 17 kandidatov, 10 je bilo izvoljenih. V volilni enoti 9 (Kompolje, Mrtovec) 
ni bilo oddanih kandidatur. 18.12.2022 bodo v tej volilni enoti potekale nadomestne volitve. 
Vloženih ugovorov na delo volilnih odborov ali pritožb na odločitev občinske volilne komisije 
glede izida volitev v Svet KS Boštanj ni bilo.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
Predsedujoči predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.  
 
SKLEP:  
Svet KS se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev članov sveta 
krajevne skupnosti.  
Izid glasovanja 8 za, 0 proti (prisotnih 8)  
Sklep je sprejet.  
 

Ad 4 
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 

potrditve mandatov članov sveta 
 
Roman Strlekar pove, da mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga 
potrditve mandatov članov sveta pregleda potrdila o izvolitvi članov sveta ter poroča o vsebini 
in upravičenosti morebitnih pritožb. Svojo nalogo opravi v okviru 5. t.d.r. 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 svetu KS predstavil 
poročilo. 
Predsedujoči predlaga, da člani sveta podajo predloge za tri člane komisije. 
 

➢ Ob 18.10 se seji pridruži Tomaž Lisec. Na seji je prisotnih 9 članov sveta.  
 

Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Mateja Simončiča, Borisa Androjna in 
Ivana Možica.  
 
Predsedujoči poda predloge na glasovanje:  
- predlog: Boris Androjna    9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
- predlog: Matej Simončič      9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
- predlog: Ivan Možic      9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
 
 
 



  

Predsedujoči ugotovi, da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prispelih 
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi: Boris 
Matej Simončič in Ivan Možic.    
 
 

Ad 5 
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 

 
Roman Strlekar ugotavlja, da do pričetka seje ni bilo vložene pritožbe zoper odločitev občinske 
volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov. Članom mandatne komisije predloži vsa 
potrdila izvoljenih članov sveta. Prosi poročevalca Mateja Simončič, da potrdila pregledajo in 
podajo poročilo.   
 
Poročevalec komisije za potrditev mandatov, Matej Simončič, poda naslednje poročilo.  
 
Komisija na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti podaja naslednje 
poročilo:  

1. Na lokalnih volitvah 20. 11. 2022  je bilo v svet KS Boštanj izvoljenih 10 članov. V svet 
KS se voli 11 članov sveta.  

2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 10 članov sveta.  
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev 

članov sveta ni bilo.  
 

Predsedujoči odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
Predsedujoči predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 10 izvoljenih članov sveta.  
 
SKLEP:  
Svet KS je potrdil mandate vseh 10 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljeni 
na volitvah, 20. novembra 2022.  
Izid glasovanja 9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
Sklep je sprejet.  
 
Predsedujoči na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih več kot polovica mandatov, ugotovi, da je 
svet konstituiran.  
 

Ad 6 
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta KS 

 
Predsedujoči pove, da ima svet krajevne skupnosti predsednika in podpredsednika, ki ga 
izmed sebe izvolijo člani sveta. Izvolita se izmed članov sveta KS za mandatno dobo sveta KS 
z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta. Predlog za predsednika in podpredsednika 
sveta lahko poda vsak član sveta.  
 
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS.  
 
Mitja Udovč predlaga za predsednika sveta Vincenca Kneza.  
 
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za predsednika sveta KS:  
- predlog: Vincenc Knez     9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
 
SKLEP:  
Za predsednika sveta je izvoljen Vincenc Knez. 
Izid glasovanja 9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
Sklep je sprejet.  



  

Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.  
 
Mitja Udovč predlaga za podpredsednika sveta KS Tomaža Lisca. 
 
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za podpredsednika sveta KS:  
- predlog: Tomaž Lisec     9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
 
SKLEP:  
Za podpredsednika sveta je izvoljen Tomaž Lisec.  
Izid glasovanja 9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
Sklep je sprejet.  
 
Predsedujoči preda nadaljnje vodenje seje novoizvoljenemu predsedniku sveta.  
 
Predsednik sveta KS Boštanj, Vincenc Knez, se zahvali za izkazano zaupanje in podporo ter 
nadaljuje z vodenjem seje.  
 
 

Ad 7  
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica 

 
Župan čestita novo izvoljenim članom sveta in pove, da je sodelovanje občine s krajevno 
skupnostjo velikega pomena, saj je območje občine Sevnica preveliko, da bi se vse zadeve 
urejale preko občinske uprave. Za dobro medsebojno sodelovanje pa je pomemben hiter 
pretok informacij in usklajeno sodelovanje krajevne skupnosti in občine. Za natančne in ažurne 
informacije se krajani lahko poslužujejo preko spletne strani Občine Sevnica in preko 
brezplačnega e-novičnika.  Vsako leto se v prvih mesecih tekočega leta župan s sodelavci 
udeleži seje sveta krajevne skupnosti, na kateri se izpostavijo aktualne problematike, 
načrtovane tekoče investicije in dolgoročni plani krajevne skupnosti.  
 
Župan predstavi naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelovanje z Občino Sevnica. 
Zakonodajo so člani sveta prejeli kot gradivo z vabilom na sejo. Izpostavi najbolj pomembne 
naloge KS kot so letno in zimsko vzdrževanje javnih poti, upravljanje z nepremičninami, skrb za 
pretok informacij glede potreb, ki se pojavijo na posamezni krajevni skupnosti (oskrba z vodo, 
neposredno sodelovanje pri urejanju javnih površin, javne kanalizacijske mreže, opažene 
nepravilnosti na cestni infrastrukturi, usklajevanje pokopališke dejavnosti z javnim podjetjem 
Komunala d.o.o), izvajanje pomoči delujočim društvom, sodelovanje pri posredovanju 
informacij za spremembe občinski prostorskih načrtov, pomoč pri pridobivanju služnosti,… 
Strmeti je potrebno k racionalnemu načrtovanju v cestno infrastrukturo sorazmerno z drugimi 
potrebnimi nalogami.  
    
V nadaljevanju besedo prevzame direktor občinske uprave, ki čestita vsem novoizvoljenim 
članom sveta ter pove, da je prva konstituivna seja formalne narave, ki pa mora biti izpeljana 
skladno z veljavno zakonodajo, da se svet krajevne skupnost konstituira in lahko prične z 
delovanjem. V sredo 7.12.2022 je bil konstituiran tudi občinski svet Občine Sevnica, v katerem 
je 9 novih občinskih svetnikov.  
Cilj vseh navzočih je delati za isti prostor in iste kraje s ciljem napredka in izboljšav, z namenom 
sorazmernega razvoja. V istem prostoru se prepletajo različne aktivnosti tako krajevne 
skupnosti in občine, kot države na vseh področjih delovanja, od vseh že naštetih do šolskih 
prevozov, splošne urejenosti okolja, delovanja društev, gasilcev, kmetijstva in gospodarstva, 
skrb za starejše,….  
 
Roman Strlekar v nadaljevanju poudari pomembnost upravnega in finančnega poslovanja 
krajevnih skupnosti v skladu z aktualno zakonodajo (pravilno evidentiranje in arhiviranje prejete 
in poslane pošte /aplikacija ODOS/, pravilno izvajanje finančnega poslovanja /aplikacija 



  

CADIS/, pravilno izvajanje postopkov javnega naročanja). V novem mandatu bodo krajevne 
skupnosti pridobile enotne elektronske naslove. 
 
 

Ad 8 
Priprava finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019 

 
Župan pove, da so se na občini že pričeli postopki za pripravo proračuna za leto 2023. Izdan je 
bil sklep o višini kvote za financiranje krajevnih skupnosti Občine Sevnica za leto 2023. Meta 
Flisek, referentka za KS na Občini Sevnica, predsedniku Vincencu Knezu preda navodila za 
pripravo predlogov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2023, ki jih je pripravila mag. 
Vlasta Marn, vodja oddelka za finance.  
 
 

Ad 9  
Razno  

 
Predsednik Vinko Knez člane sveta seznani, da je v teku razpis za dobitnike priznanj KS 
Boštanj za leto 2023. Osrednja slovesnost ob praznovanju kulturnega praznika in praznika KS 
Boštanj je predvidena 10. februarja 2022. 
 
Seja je zaključena ob 18.55 uri.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek                 Alojz Udovč 

       Predsedujoči Svetu KS Boštanj 

 

 
                    Vincenc Knez 
                   Predsednik Sveta KS Boštanj 
 

 


