Številka: 132/2010
Boštanj, 03. november 2010
ZAPISNIK
konstituivne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 02. novembra 2010, ob 16.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Knez Vincenc, Možic Ivan, Stopar
Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Ocvirk Srečko, Šintler Alenka, Veselinovič Jasmina.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Šlogar Juraj
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 Boštanj 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, Ocvirk Srečko, lepo pozdravi vse prisotne in čestita članom sveta k izvolitvi ter
izpostavi pomembnost sodelovanja ožjih delov lokalne skupnosti, t.j. krajevne skupnosti in
vaških skupnosti, pri oblikovanju razvoja in napredka v Občini Sevnica. Na današnji seji je
potrebno svet KS konstituirati skladno z veljavno zakonodajo in statutom KS Boštanj ter
preda besedo vodji splošne službe na občini Sevnica, Šintler Alenki.
Ad 2
Ugotovitev najstarejšega člana sveta KS, ugotovitev navzočih in imenovanje overitelja
zapisnika
Šintler Alenka pozdravi vse prisotne in poda kratko obrazložitev namena in poteka
konstituiranja sveta KS Boštanj.
Šintler Alenka 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 (24. člen statuta
KS/04). Po podatkih občinske volilne komisije (potrdila o izvolitvi) je najstarejši član sveta
Juraj Šlogar.
Predsedujočemu se v pomoč za vodenje seje izroči obrazec navodilo za vodenje seje
»Potek seje«.
Predsedujoči Šlogar Juraj 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
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opravičil Lisec Tomaž. 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 Veselinovič Jasmina, poklicna tajnica sveta KS.
Predsedujoči zaprosi za predloge overitelja zapisnika.
Za overitelja zapisnika 1. redne seje je predlagan Zalašček Alojz. Predsedujoči da predlog
na glasovanje.
1.1.1. sklep
Svet KS je za overitelja zapisnika 1. redne seje imenoval Zalašček Alojza.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta KS
Predsedujoči 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.
Predsedujoči 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 Knez Vincenc, Zalašček Alojz in Karlovšek Brigita.
Predsedujoči da predlog, da se za člane komisije za potrditev mandatov imenuje
predlagane kandidate, na glasovanje.
1.1.2 sklep
Svet KS je v komisijo za potrditev mandatov imenoval: Knez Vincenca, Zalašček Alojza
in Karlovšek Brigito.
Izid glasovanja: 10 z 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 4
Poročilo OVK o izvolitvi članov sveta KS Boštanj in potrditev mandatov članov sveta
Predsedujoči 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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Predsedujoči 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, Knez Vincenc 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.
1.1.3 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
Predsedujoči pove, da se predsednik in podpredsednik izvolita na prvi seji po izvolitvi s
tajnim glasovanjem (22. člen statuta KS/04). Izvolita se izmed članov sveta KS za
mandatno dobo sveta KS z večino glasov vseh članov sveta (27. člen statuta KS/04).
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 (25. 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 (25. člen statuta KS/04).
Za tajno glasovanje se smiselno uporabljajo določbe 21. člena poslovnika Sveta KS Boštanj.
Tajno glasovanje se izvede z glasovnicami, na katerih so napisani kandidati za predsednika
oziroma podpredsednika sveta ter navodilo, kako se glasuje. Tajno glasovanje organizira in
izvede tričlanska komisija, ki jo imenuje svet. Pred tajnim glasovanjem lahko predsedujoči
določi odmor za pripravo glasovnic. Tajno glasovanje mora biti organizirano tako, da je
mogoče glasovati tajno in prikrito pred drugimi (zasebnost volivca), da je mogoče
spremljati potek glasovanja, oddajo glasovnic članu sveta in njeno vrnitev ter štetje
glasovnic po zaključku glasovanja. Štetje glasovnic se opravi javno. Veljavna je glasovnica,
na kateri je nedvoumno izražena volja glasovalca. Komisija predsedujočemu pove rezultat
glasovanja, predsedujoči pa ga razglasi. Vse glasovnice tajnega glasovanje se zapečatijo in
hranijo skupaj z zapisnikom.
Predsedujoči pozove člane sveta k predlaganju kandidatov za 3 člansko volilno komisijo, ki
po izčrpanju te točke dnevnega reda – to je izvolitvi predsednika in podpredsednika,
preneha obstajati.
Predlogi za člane volilne komisije za izvolitev predsednika in podpredsednika so: Knez
Vincenc, Zalašček Alojz in Karlovšek Brigita.
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Predsedujoči da predlog, da se za člane volilne komisije imenuje predlagane kandidate, na
glasovanje.
1.1.4 sklep
Svet KS je v volilno komisijo za izvolitev predsednika in podpredsednika imenoval:
Knez Vincenca, Zalašček Alojza in Karlovšek Brigito.
Izid glasovanja: 10 z 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči pove, da se v skladu s 25. členom statuta KS/04 najprej izvede tajno
glasovanje za izvolitev predsednika, volilna komisija objavi rezultat, predsedujoči razglasi
izvolitev predsednika. Nato se posebej izvede še tajno glasovanje za izvolitev
podpredsednika.
Predsedujoči pozove k predlaganju kandidatov za predsednika sveta KS. Kandidata
predlagajo najmanj trije člani sveta.
Zalašček Alojz, Možic Ivan, Knez Vincenc in Šlogar Juraj predlagajo za predsednika sveta
Udovč Jožeta.
Drugih predlogov za predsednika sveta ni. Izvede se tajno glasovanje za predsednika sveta.
Volilna komisija, ki je izvedla tajno glasovanje za predsednika sveta KS poda poročilo o
izidu tajnih volitev za predsednika sveta:
- razdeljenih je bilo 10 glasovnic,
- pobranih je bilo 10 glasovnic,
- neveljavna ni bila nobena glasovnica,
- število glasovnic za predlaganega kandidata je bilo 10.
Predsedujoči na podlagi poročila volilne komisije o izidu glasovanja razglasi, da je za
predsednika sveta KS izvoljen Udovč Jože.
Predsedujoči pozove člane sveta k predlaganju kandidatov za podpredsednika sveta KS.
Kandidata predlagajo najmanj trije člani sveta.
Zalašček Alojz, Možic Ivan in Knez Vincenc predlagajo za podpredsednika Šlogar Juraja.
Drugih predlogov za
podpredsednika sveta.
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Volilna komisija, ki je izvedla tajno glasovanje za podpredsednika sveta KS poda poročilo o
izidu tajnih volitev za podpredsednika sveta:
- razdeljenih je bilo 10 glasovnic,
- pobranih je bilo 10 glasovnic,
- neveljavni sta bili 2 glasovnici,
- število glasovnic za predlaganega kandidata je bilo 8.
Predsedujoči na podlagi poročila volilne komisije o izidu glasovanja razglasi, da je za
podpredsednika sveta KS izvoljen Šlogar Juraj.
Predsedujoči čestita novo izvoljenemu predsedniku Udovč Jožetu in se zahvali za izkazano
zaupanje ob izvolitvi za podpredsednika sveta KS Boštanj. Predsedujoči na podlagi 24.
člena statuta KS/04 preda vodenje seje izvoljenemu predsedniku sveta.
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Župan, Ocvirk Srečko, čestita predsedniku in podpredsedniku sveta ob izvolitvi.
Predsednik sveta Udovč Jože 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 krajevnega proračuna. Aktivnosti za prihodnje leto so
v grobem že začrtane in izrazi upanje, da bodo vse zastavljene investicije tudi realizirane.
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 (45. člen statuta KS/04). 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 na prvi naslednji seji (48. 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 Udovč predlaga za kandidate: Knez Vincenca, Zalašček Alojza in Karlovšek
Brigito.
Drugih predlogov kandidatov za člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ni.
Predsednik da predlog, da se za člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, imenuje predlagane kandidate na glasovanje.
1.1.5 sklep
Svet KS je v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval: Knez
Vincenca, Zalašček Alojza in Karlovšek Brigito.
Izid glasovanja: 10 z 0 proti (prisotnih 10).
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,
Ocvirk Srečko. Prisotne člane sveta seznani s področji, ki se navezujejo na KS Boštanj:
- 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 izrazi upanje, da bo sodelovanje z občino in krajevno skupnostjo plodno in korektno.
Predsednik Udovč Jože se zahvali županu Ocvirk Srečku in Šintler Alenki za sodelovanje in
prisotne seznani, da bodo v tem letu sklicani še dve seji, sklic 2. redne seje se predvideva
konec meseca novembra, in novoletna decembrska seja, ki bo sklicana pred prazniki. Člani
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sveta bodo na naslednji seji seznanjeni s finančnim planom za leto 2011, izvajanjem
zimske službe v sezoni 2010/11 in ostalimi tekočimi aktivnostmi, ki potekajo v KS Boštanj.
Ad 8
Razno
Karlovšek Brigita povpraša, ali lahko na sejo sveta pošlje svojega namestnika oz.
pooblaščenca, v kolikor se sama seje zaradi obveznosti ne more udeležiti. Predsednik
Udovč Jože in Šintler Alenka ji podata odgovor, da namestnik oz. pooblaščenec ne more
nadomeščati njene prisotnosti na seji. Glasovalna pravica je bila podeljena njej, kot
članici sveta KS in ni prenosljiva. V kolikor je odsotnost že prej znana, lahko pisne
predloge in pobude posreduje na KS, ki bodo nato obravnavane na sklicani seji sveta.
Predsednik Udovč pove, da so seje javne, vabila in zapisniki sej so objavljeni tudi na
spletni strani krajevne skupnosti.
Predsednik Udovč Jože se prisotnim zahvali za sodelovanje.
Seja je zaključena ob 17.33 uri. Ob zaključku seje se število prisotnih članov sveta na seji
ni spremenilo.

Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Šlogar Juraj
Predsedujoči član sveta KS

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj

Overitelj
Zalašček Alojz
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