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Z A P I S N I K 
1. seje redne (konstituivne) seje Sveta Krajevne sk upnosti Boštanj, 

ki je bila 7. 12. 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Ga silskega doma Boštanj. 
 

PRISOTNI ČLANI SVETA:  
Androjna Boris, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Stopar Janez, Udovč Jože, Jože Krajnc, Andrej 
Simončič, Danilo Marin, Alojz Zalašček Ivan Podlogar, Milan Jermančič. 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  
/ 
 
OSTALI PRISOTNI:  
Ocvirk Srečko, župan Občine Sevnica; Košmerl Zvone, direktor občinske uprave; Mirt Alenka, 
vodja splošne službe; Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti;  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Alenka Mirt (pooblaščena po Alojzu Zalaščku) in Jože 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 2019  
9. Razno 
 

Ad 1 
Nagovor župana Ob čine 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 navzo čih novoizvoljenih članov sveta in najstarejšega člana sveta KS 
 
Alenka Mirt ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 10 novoizvoljenih članov sveta krajevne 
skupnosti izmed 11 izvoljenih.   
Svet krajevne skupnosti je sklepčen.  
 
Prisotnih: 10 članov sveta  vseh članov: 11 
Župan pove, da glede na določila Zakona o lokalni samoupravi prvo sejo Sveta KS vodi 



  

najstarejši član sveta, zato povabi pooblaščeno članico OVK Alenko Mirt, da poda podatek o 
najstarejšem izvoljenem članu sveta krajevne skupnosti. 
Alenka Mirt pove, da je po podatkih OVK najstarejši član sveta, ki vodi prvo sejo v skladu s 15.b 
členom ZLS Alojz Zalašček.     
 
Ker Alojz Zalašček pooblasti Alenko Mirt, da ona vodi sejo do izvolitve predsednika.  
 

Ad 3 
Poročilo Ob činske volilne komisije o izidu volitev v svet KS Bo štanj 

 
Alenka Mirt, tudi kot članico OVK, predstavi poročilo o izidih volitev v svet krajevne skupnosti. 
Pove, da svet ne potrjuje poročila OVK, sprejme samo sklep o seznanitvi s poročilom.  
 
Alenka Mirt pove, da so 18. novembra 2018 potekale lokalne volitve, na katerih so se volili člani 
sveta Krajevne skupnosti Boštanj. V 9 volilnih enotah je bilo izvoljenih 11 članov sveta. 
Vloženih ugovorov na delo volilnih odborov ali pritožb na odločitev občinske volilne komisije 
glede izida volitev v Svet KS Boštanj ni bilo. Volilna udeležba je bila 37,94%. 
 
Alenka Mirt odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
Alenka Mirt predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.  
 
SKLEP:  
Svet KS se je seznanil s poro čilom ob činske volilne komisije o izidu volitev članov sveta 
krajevne skupnosti.  
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
Sklep je sprejet.  
 

Ad 4 
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih p ritožb in pripravo predloga 

potrditve mandatov članov sveta 
 
Alenka Mirt 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. 
 
Člani sveta so za člane mandatne komisije predlagali Borisa Androjna, Ivana Podlogarja in 
Danila Marina.  
 
Predsedujoči poda predloge na glasovanje:  
- predlog: Boris Androjna    10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
- predlog: Ivan Podlogar      10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
- predlog: Danilo Marin      10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
 
Predsedujoči ugotovi, da je svet KS imenoval mandatno komisijo za pregled prisp elih 
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v naslednji sestavi: Boris 
Androjna, Ivan Podlogar, Danilo Marin.    
 
 

Ad 5 



  

Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
 

Alenka Mirt 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 Danila Marina, da potrdila pregledajo in 
podajo poročilo.   
 
Poročevalec komisije za potrditev mandatov, Danilo Marin, poda naslednje poročilo.  
 
Komisija na podlagi poročila OVK o izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti podaja naslednje 
poročilo:  

1. Na lokalnih volitvah 18.11.2018 je bilo v svet KS Boštanj izvoljenih 11 članov. V svet KS 
se voli 11 članov sveta.  

2. Komisija je pregledala potrdila o izvolitvah vseh 11 članov sveta.  
3. Pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov na izvolitev 

članov sveta ni bilo.  
 

Alenka Mirt odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
Alenka Mirt predlaga sklep, da se potrdi mandate vseh 11 izvoljenih članov sveta.  
 
SKLEP:  
Svet KS je potrdil mandate vseh 11 članov sveta krajevne skupnosti, ki so bili izvoljen i 
na volitvah, 18. novembra 2018.  
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
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 

 
Alenka Mirt 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.  
 
Alojz Zalašček in Boris Androjna predlagata za predsednika sveta Jožeta Udovča.  
 
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za predsednika sveta KS:  
- predlog: Jože Udovč    10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
 
SKLEP:  
Za predsednika sveta je izvoljen Jože Udov č. 
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
Sklep je sprejet.  
 
Predsedujoči povabi člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.  
 
Alojz Zalašček predlaga za podpredsednika sveta KS Vincenca Kneza. 
 
Predsedujoči poda na glasovanje predlog za podpredsednika sveta KS:  



  

- predlog: Vincenc Knez     10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
 
SKLEP:  
Za podpredsednika sveta je izvoljen Vincenc Knez.  
Izid glasovanja 10 za, 0 proti (prisotnih 10)  
Sklep je sprejet.  
 
Alenka Mirt preda nadaljnje vodenje seje novoizvoljenemu predsedniku sveta.  
 
Predsednik sveta KS Boštanj, Jože Udovč, se zahvali za izkazano zaupanje in podporo ter 
nadaljuje z vodenjem seje.  
 
 

Ad 7  
Naloge in pristojnosti krajevne skupnosti in sodelo vanje z Ob čino Sevnica 

 
Župan 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. 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.  
Naloge: 
- upravno poslovanje skladno z uredbo, vhodna in izhodna pošta, objava zapisnikov na spletni 
strani; 
- finančno poslovanje (računovodstvo vodi Občina Sevnica,) 
- javna naročila (skrb Občine Sevnica); Javna naročila se izvajajo skladno s finančnim načrtom 
krajevne skupnosti, ki mora poskrbeti za pravočasen začetek postopka glede na rok izvedbe 
posamezne storitve. Postopek mora nujno zagotavljati transparentnost izbora izvajalcev.  
- vzdrževanje cest (tekoče, zimsko); Župan poudari, da je potrebno posebej pri nalogi zimskega 
vzdrževanja cest, biti zelo previden saj je potrebno pri izvajanju nalog upoštevati več vidikov: 
aktualno zakonodajo, zagotavljanje prevoznosti javnih poti, strpnost voznikov, racionalno 
razmerja med finančnim in kvalitetnim izvajanjem storitev zimske službe.  
- vodooskrba; Prehodno obdobje na vodooskrbi. Način izvajanje vodooskrbe na območju KS 
Boštanj ni popolnoma usklajen s pravnim vidikom ter z vidika vzdrževanja vodovodnega 
sistema in finančnega poslovanja. Župan poudari da je bistvenega pomena zagotavljanje 
oskrbe z vodo tako iz količinskega vidika, kot z zagotavljanjem kakovosti pitne vode.  
- pokopališka dejavnost (uskladitev odloka z zakonodajo); Pri usklajevanju odloka je potrebno 
upoštevati tudi vidik krajevno običajnega načina izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. V 
letu 2019 bo KS Boštanj končala investicijo dograditev mrliške vežice na pokopališču v 
Boštanju.   
 
16.27 pride Janez Stopar. Na seji prisotnih 11 članov sveta KS. 
 
- upravljanje nepremičnin; člani sveta so posredno vezani na tematiko upravljanja; pomemben 
vidik sodelovanja PGD Boštanj, KS Boštanj in Občina Sevnica (tripartitna pogodba zaradi 
skupnega vlaganja v investicijsko obnavljanje gasilskega doma). Objekt je namenjen aktivnosti 
javnosti. Župan člane sveta pozove za pomoč in nasvete pri pridobivanju potrebnih soglasij 
lastnikov zemljišč za uspešno izvedbo investicijskih aktivnosti pri OŠ Boštanj in v Obrtni coni 
Boštanj.  
- kanalizacijsko omrežje; Kanalizacijsko omrežje se je v Boštanju pred leti izvajalo v režiji 
krajanov in krajevne skupnosti. Kanalizacijsko omrežje upravlja Komunala d.o.o. Sevnica. 
Obnovitev oz. nadaljevanje kanalizacijskega omrežja bo potrebno izvajati iz namenskega vira, 
saj so pogoji pridobitve evropskih sredstev previsoki (2000 populacijskih enot). 



  

Pri izvajanju projektov s področja gradnje in posodabljanja javne infrastrukture v kraju je nujno 
potrebno sodelovanje tudi ostalih deležnikov v prostoru (Direkcija RS za ceste, Direkcija RS za 
vode, Slovenske železnice, zasebni lastniki,…). Slediti je potrebo željam in idejam krajanov. 
- oblikovanje družabnih odnosov, pomoč društvom (potrebno uskladi sorazmerje pri 
dodeljevanju sredstev društvom, saj so le ta financirana tudi s strani Občine Sevnica in ostalih 
donatorjev; upoštevati je potrebno tudi nematerialni del pomoči, kot so uporaba urejenih 
prostorov, ki jih društva koristijo za svoje delovanje). 
- urbanizacija kraja (strateške usmeritve, izziv za prihodnost-vzpostavitev uličnega sistema) 
Za uresničevanje idej in postavljenih izzivov je nujno sodelovanje sveta KS in strokovnimi 
službami Občine Sevnice (zakonodaja, pravilno vodenje postopkov, administracije, finančnega 
poslovanja).  
 
Predsedujoči preda besedo direktorju občinske uprave, Zvonetu Košmerlu.  
 
Direktor občinske uprave čestita vsem novoizvoljenim članom sveta, pove, da je prva 
konstitutivna 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 5.12.2018 je bil 
konstituiran tudi občinski svet Občine Sevnica, v katerem je 10 novih občinskih svetnikov, dva 
izmed njih sta člana sveta KS Boštanj, kar je dobro, saj to predstavlja vez med člani sveta in 
krajevno politiko. Verjame, da so splošne usmeritve dela pozitivne, in da se bodo cilji 
uresničevali v dobrem sodelovanju tako članov sveta KS, zaposlenimi na občinski upravi in 
krajani. Cilje je potrebno uresničevati skladno z zakonodajo in pri tem poskušati upoštevati 
krajevne značilnosti.    
 
V nadaljevanju predsednik pove, da bo svet krajevne skupnosti na podlagi izkušenj in 
pozitivnih občutkov s sodelovanjem vseh štirih izvoljenih članov v Občinski svet uresničeval 
pričakovane cilje in naloge sveta krajevnih skupnosti skladno z zakonodajo in razpoložljivimi 
finančnimi viri. Člane sveta prosi za strpno sodelovanje zaradi dejstva, da v kratkem roku ni 
mogoče realizirati vseh potrebnih aktivnosti, ki se porajajo v različnih vaških skupnostih. 
Dosedanja praksa delovanja je bila v smislu realizacije prioritetnih investicij na celotnem 
območju krajevne skupnosti Boštanj. 
 
Alojz Zalašček izpostavi vodovodno omrežje Boštanj, katerega mnenje je, da se ne preda v 
upravljanje javnemu komunalnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica.  
Župan mu predstavi dejstva, da je vodovodno omrežje v prehodnem obdobju in je potrebno z 
največjo odgovornostjo bedeti nad njim, zagotavljati neoporečno pitno vodo ter sistem ustrezno 
obnavljati. Potrebno je odgovoriti na vprašanja glede stroškovnega vidika vzdrževanja in 
razvojnega napredka vodovodnih sistemov na območju KS Boštanj. 
 

Ad 8 
Priprava finan čnega načrta krajevne skupnosti za leto 2019 

 
Župan pove, da so se na občini že pričeli postopki za pripravo proračuna za leto 2019. Izdan je 
bil sklep o višini kvote za financiranje krajevnih skupnosti Občine Sevnica za leto 2019, ki 
ostaja enaka kot v prejšnjem letu, kljub temu, da se je povprečnina na državni ravni povečala. 
Odločitev na strani občine je bila, da se krajevnim skupnostim ne poviša dodeljevanje sredstev, 
saj so občine dobile nove naloge pri izvajanju proračuna (plačna politika v javnem sektorju, 
normativi pri skrbi za starejše in predšolski vzgoji). Občina Sevnica bo krajevnim skupnostim 
zagotovila pregledništvo nad javnimi potmi, ki do sedaj s pravnega vidika še ni urejeno. S strani 
proračunskih sredstev Občine Sevnice se pokrivajo tudi premije za zavarovanje premoženja in 
odgovornosti krajevnih skupnosti.  
Referentka za krajevne skupnosti pove, da je s strani Oddelka za finance na Občini Sevnica 
dogovorjeno, da se osnutek finančnega načrta pripravi v roku 7 dni od konstituivne seje. 
Predsednik pove, da je v svetu krajevne skupnosti Boštanj določena komija za investicije, ki 
izdela predloge, svet KS pa jih s sklepom potrdi. V letu 2019 bo večji del investicijskih sredstev 
namenjen dokončanju dozidave mrliške vežice na pokopališču v Boštanju. Predvidena delovna 



  

seja sveta KS bo v prvi polovici januarja 2019, saj bo potrebno poleg sprejetja finančnega 
načrta določiti aktivnosti za organizacijo krajevnega praznika. Osrednja slovesnost je 
predvidena 8. februarja 2019.  
 

Ad 9  
Razno  

 
Tomaž Lisec sprašuje, ali so dogovorjene vse podrobnosti glede organizacije zimske službe v 
sezoni 2018-2019.  
Predsednik odgovori, da je krovna pogodba z izbranim izvajalcem preko javnega naročila 
Komunalo Sevnica d.o.o. že podpisana. Prav tako so dogovorjeni vsi podizvajalci posameznih 
tras, ki bodo v tej sezoni nekoliko drugače razporejene zaradi upoštevanja vidika racionalnosti.  
 
Alojz Zalašček prosi pristojne na Občini Sevnica za odobritev stalnega javnega delavca, ki bi 
skrbel za urejenost javnih površin na celotnem območju krajevne skupnosti Boštanj. Pobudi se 
pridruži tudi predsednik Jože Udovč. 
Odgovor poda župan. Za vzdrževanje javnih površin v krajevnih skupnostih je določena ekipa 
delavcev pri Komunali d.o.o. Sevnica, ki za vzdrževanje uporablja sodobno strojno 
mehanizacijo, zato ni smiselno predati dela kot v preteklosti delavcu, ki mora ročno čistiti vse 
površine. Članom sveta predlaga, da se vloži več energije v komunikacijo in organizacijo 
obstoječe ekipe na Komunali d.o.o. Sevnica.   
 
Predsednik vse navzoče povabi po končani seji na novoletno srečanje v organizaciji krajevne 
skupnosti Boštanj, v prostore TVD Partizan. 
 
Seja je zaključena ob 17.15 uri.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek                 Alojz Zalašček 

       Predsedujoči Svetu KS Boštanj 
 
 
                    Jože Udovč 
                   Predsednik Sveta KS Boštanj 
 
 


