Boštanj, 23. januar 2012
ZAPISNIK
1. izredne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 16. januarja 2012, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan,
Stopar Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Redenšek Maksimilijan – občinski svetnik, Veselinovič Jasmina – tajnica KS.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj
Predsedujoči pozdravi vse prisotne, zaželi srečno in zdravo v novem letu ter prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil
sklepčen.
Predsedujoči pove, da je razlog za sklic izredne seje rok za podajo mnenja na spremembe
odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Sevnica in obravnava predlogov dobitnikov
priznanja KS.
Predlog dnevnega reda:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. obravnava gradiva za spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Sevnica v KS Boštanj,
3. pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanja KS za leto 2012,
4. potrditev plačila knjigovodji za opravljena dela,
5. razno – prošnje, dopisi.
Predsedujoči poda predlog dnevnega reda v razpravo.
Šlogar Juraj poda dopolnitev na predlog dnevnega reda s točko o spremembi tajniških
poslov zaradi reorganizacijskih sprememb v KS Boštanj. Predsedujoči poda dopolnitev
dnevnega reda v razpravo. Razprave ni.
Predlog dnevnega reda z dopolnitvijo:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. obravnava gradiva za spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Sevnica v KS Boštanj,
3. pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanja KS za leto 2012,
4. potrditev plačila knjigovodji za opravljena dela,
5. sprememba tajniških poslov zaradi reorganizacijskih sprememb v KS Boštanj,
6. razno – prošnje, dopisi.
84.1.1 sklep na izredni seji:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda z dodatno 5. točko – sprememba tajniških
poslov zaradi reorganizacijskih sprememb v KS Boštanj. Ostale točke se ustrezno
preštevilčijo.
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Za overitelja sta predlagana Androjna Boris in Stopar Janez.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 2
Obravnava gradiva za spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Sevnica na območju KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi odloka o kategorizaciji občinskih cest na
območju KS Boštanj. Na seji predsednikov svetov krajevnih skupnosti je bilo v preteklem
letu s strani občinske uprave podana informacija, da se pripravlja sprememba navedenega
odloka, zaradi uskladitve dolžin cest z novo ugotovljenimi dolžinami, ki so pridobljene na
osnovi natančnejših evidenc cestne osi, uskladitve odsekov občinskih cest z zapisniki o
uskladitvah mejnih točk na občinskih cestah s sosednjimi občinami, korekcij potekov
odsekov občinskih cest, ki izhajajo iz sprememb kategorizacije gozdnih cest ter nekaterih
sprememb potekov državnih cest in popravkov, uvedbe in ukinitev potekov odsekov
občinskih cest zaradi gradbenih sprememb potekov cest ter sprememb poselitve v obdobju
od zadnjih popravkov. Zadnje spremembe odloka so bile sprejete maja 2004. Postopek
kategorizacije je potrebno izpeljati skladno z določili zakonskih in občinskih aktov, kar
pomeni, da je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste, odlok pa končno sprejme
Občinski svet občine Sevnica.
V gradivu za sejo je priložen odlok s tabelami vseh lokalnih cest in javnih poti za območje
KS in popravki posameznih odsekov. Predsednik poda gradivo v obravnavo. V razpravi so
podani popravki za JP 872851 Šmarčna (vas), JP 872675 Log – odcep Selak, JP 872662
Preska in JP 872661 Poganka.
85.1.2 sklep na izredni seji:
Svet se je seznanil in obravnaval spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini
Sevnica na območju KS Boštanj in izdal pozitivno mnenje, razen za ceste:
1. JP 872851 Šmarčna (vas): predlog občine = skrajšanje odseka do Šmarčna 22 – svet
se s predlagano spremembo ne strinja, ker so na naslovu Šmarčna 23 stalno
prebivajoči krajani,
2. JP 872675 Log – odcep Selak: predlog občine = ni predlaganih sprememb – svet
predlaga, da se dolžina odseka podaljša za približno 200 metrov do gospodinjstva
Bercko, Log 118 (stalno prebivajoči krajani),
3. JP 872662 Preska: predlog občine = skrajšanje odseka za 44 metrov – svet se s
predlagano spremembo ne strinja in predlaga, da se dolžina skrajša le za 24 metrov
(JP naj bo kategorizirana do odcepa za gospodinjstvo Lisec, kjer so stalno
prebivajoči krajani),
4. JP 872661 Poganka: predlog občine = skrajšanje odseka za 64 metrov – svet s
predlagano spremembo ne strinja, ker ni utemeljenega razloga za skrajšanje trase –
obravnavano območje je vinorodnega značaja z zidanicami in vikendi ob celotni
trasi, zato skrajšanje dolžine kategorizirane javne poti ni smiselno pred zadnjim
lastnikom na tej cesti.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
V gradivu za sejo je priložen osnutek predlogov za prekategorizacijo javnih poti v lokalne
ceste v KS Boštanj, ki ga predsedujoči poda v obravnavo. Razprave ni.
86.1.3 sklep na izredni seji:
Svet soglasno potrdi predloge za prekategorizacijo javnih poti v lokalne ceste na območju
KS Boštanj:
1. JP 872863 Boštanj – Puše – Veternik – Kremen – Jablanica v dolžini 5.645 metrov –
javna pot je široka 3,5 metra (vključno z muldo) in ima vgrajene vse elemente
odvodnjavanja meteornih voda. Javna pot vodi skozi naselje Boštanj, zaselek
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Veternik, Kremen in naselje Jablanica. Na omenjeni cesti je tudi priključek na JP
872872 Pod Podlogarjem – Podzavrh – Vitovec v dolžini 2.100 metrov. Slednja vodi
skozi zaselek Vitovec in Podzavrh. Ob teh poteh in v bližnji okolici se povečuje
število stanovanjskih hiš. Povečuje se število prebivalstva in šoloobveznih otrok, za
katere se predvideva, da bo v bližnji prihodnosti urejen šolski prevoz. Smatramo,
da obe javni poti izpolnjujeta vse pogoje za prekategorizacijo v lokalni cesti.
2. JP 873162 Gabrje – Košele – Veliki Vrh v dolžini 3.072 metra. Omenjena cesta je v
dolžini 1.000 metrov poasfaltirana z vsemi potrebnimi elementi odvodnjavanja v
širini 3 metrov, preostali del pa je makadamsko urejen oz. pripravljen do izdelave
finega planuma in asfaltiranja. Cesta ima urejena izogibališča za srečevanje z
nasproti vozečimi vozili.
3. JP 873161 Plavne – Kovačev hrib – Križ v dolžini 2.032 metra. Omenjena cesta je
bila v letu 2008 v celoti poasfaltirana v širini 4 metrov (z vključeno muldo) in je
pomembna prometna povezava z naseljem Telče oziroma LC 372311 Planina – Križ –
Nova Gora. Smatramo, da omenjena javna pot izpolnjuje vse pogoje za
prekategorizacijo v lokalno cesto.
4. JP 873231 Grahovica – Bezjakova hosta – Lipoglav v dolžini 986 metra. Omenjena
cesta je v celoti poasfaltirana in urejena z vsemi potrebnimi elementi
odvodnjavanja in je široka 4,5 metra. Po tej cesti vsakodnevno vozi šolski avtobus
šoloobvezne otroke iz naselja Okič in Vrh. Smatramo, da ta javna pot izpolnjuje vse
pogoje za prekategorizacijo v lokalno cesto.
5. JP 872671 Log – Orlska Gora – Gornje Orle v dolžini 3.424 metra. Navedena cesta je
v celoti poasfaltirana v širini 3,5 metra in urejena z vsemi potrebnimi elementi
odvodnjavanja. V primeru zaprtja ceste na relaciji Log – Impoljca predstavlja
pomembno povezavo med Logom – Zavratcem – Studencem in nadalje v dolenjsko
prestolnico Novo mesto. Hkrati se ob tej cesti povečuje število stanovanjskih hiš in
število prebivalstva. Ocenjujemo, da ta javna pot prav tako izpolnjuje vse pogoje
za prekategorizacijo v lokalno cesto.
6. JP 872927 Most čez Mirno – železniška postaja Boštanj v dolžini 345 metra.
Navedena cesta je v celoti poasfaltirana z vsemi potrebnimi elementi
odvodnjavanja. Glede na to, da je v planu za leto 2012 izgradnja novega mostu na
Mirni za dvosmerni promet in enostranskim pločnikom je za omenjeni odsek
smiselno, da se prekategorizira iz javne poti v lokalno cesto, saj se bo promet
bistveno povečal in gre za pomembno povezavo Boštanj – R1 215 Boštanj – Trebnje.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2012
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi podelitve priznanj KS dobitnikom priznanj KS.
Razpis je bil odprt do 29. decembra 2011. V razpisnem roku so na sedež KS prispeli 4
predlogi, ki so priloženi v gradivu za sejo sveta. Predlagani dobitniki priznanj so (predlogi
so navedeni po zaporedju prispetja):
- Franc in Milka Košak, predlagatelj: Vaški odbor Boštanj,
- Janez Kodeh, predlagatelj: Vaška skupnost Okič,
- Aktiv žena Boštanj, predlagatelja: DŠR Partizan Boštanj in Vaški odbor Boštanj,
- Nežika Novšak, predlagatelji: Vaška skupnost Lukovec, KŠD Lukovec, Turistična
zveza občine Sevnica.
Predsedujoči pove, da se skladno s sprejetim Pravilnikom o razpisu in podeljevanju
priznanj KS podeljujeta največ dve Plaketi KS Boštanj, ki sta delo Vladimirja Stovička.
Predsedujoči poda predloge v razpravo.
Zalašček Alojz podpre predlog, da se za dobitnika priznanja KS imenuje Aktiv žena Boštanj,
ki je bil predlagan že preteklo leto, ter Košak Franca in Milko.
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Šlogar Juraj se pridruži mnenju Zalašček Alojza in podpre oba predloga. Oba predlagana
dobitnika sta nepogrešljiva pri pripravi pogostitev in drugih družabnih srečanjih, kjer je
potrebno zagotoviti postrežbo večjega števila gostov.
Androjna Boris in Knez Vincenc se pridružita mnenju svojih predhodnikov.
Predsedujoči predlaga, da se o predlogih posamično glasuje. Predloga, ki prejmeta največ
glasov sta letošnja dobitnika priznanja KS.
87.1.4 sklep na izredni seji:
Svet potrdi, da se o predlogih za dobitnike priznanj KS za leto 2012 glasuje posamično.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda na glasovanje predlog, da se za dobitnika priznanja 2011 imenuje Aktiv
žena Boštanj.
88.1.5 sklep na izredni seji:
Svet je potrdil, da se za dobitnika priznanja KS za leto 2011 imenuje Aktiv žena Boštanj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda na glasovanje predlog, da se za dobitnika priznanja 2011 imenuje Košak
Franca in Milko.
89.1.6 sklep na izredni seji:
Svet je potrdil, da se za dobitnika priznanja KS za leto 2011 imenuje Košak Franca in Milko.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
O ostalih predlogih za dobitnike priznanj KS se ne glasuje, ker sta bila zgoraj navedena
predloga soglasno potrjena s strani sveta KS.
Predlagatelje se pisno obvesti o izboru dobitnikov priznanj KS.
Predsedujoči povabi vse prisotne na prireditev v sklopu kulturnega praznika in praznika KS,
ki bo v petek, 3. februarja 2012, ob 18. uri, v dvorani TVD Partizana Boštanj.
Ad 4
Potrditev dela plačila knjigovodji za drugo polletje 2011
Predsedujoči seznani prisotne v zadevi izplačila za opravljeno delo knjivodji Šraj Miri na KS
Boštanj za 2. polletje 2011 na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. Vrednost opravljenih
del znaša 900 € neto.
90.1.7 sklep na izredni seji:
Svet je soglasno potrdil izplačilo za opravljeno delo knjigovodji na podlagi sklenjene
podjemne pogodbe.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 5
Sprememba tajniških poslov zaradi reorganizacijskih sprememb v KS Boštanj
Predsedujoči in Šlogar Juraj podata uvodne besede v zadevi spremembe tajniških poslov
zaradi reorganizacijskih sprememb v KS Boštanj. Spremembe so bile obravnavane na sejah
predsednikov svetov KS in občinskem svetu Občine Sevnica, ki je z večino glasov potrdil
Pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju KS. Zaradi reorganizacijskih sprememb se je
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poslovni čas na KS skrajšal, ker s 1.1.2012 javna uslužbenka, Veselinovič Jasmina, ob torkih
in četrtkih opravlja delo na sedežu občine Sevnica in nudi administrativno podporo ostalim
KS v občini Sevnica. V času uradnih dni pa se zagotavlja prisotnost zaposlene na sedežu KS,
kjer se dela opravljajo v nespremenjeni obliki, kot tudi nudenje pomoči in svetovanje
krajanom krajevne skupnosti. Tudi plačilni promet, ki je bil predmet pogovora pri županu,
ostaja na KS, s strokovnimi delavci na občini se je potrebno dogovoriti le o načinu izvedbe,
predsednik KS pa še vedno ostaja oseba, ki odreja plačilo.
Predsedujoči pove, da so bile na sestankih z županom dogovorjene naloge zaposlene ob
torkih in četrtkih na sedežu občine, ki obsegajo pripravo vabil in gradiv za seje svetov KS in
pisanje zapisnikov, sprejem pošte krajevnih skupnosti, vodenje evidence vhodnih in
izhodnih dokumentov KS ter posredovanje pošte predsednikom KS oz. ostalim naslovnikom,
sprejem faktur, ki se nanašajo na KS, vročitev predsednikom v likvidaturo ter nudenje
ostale administrativne pomoči pri pripravi dopisov in drugih gradiv za potrebe poslovanja
krajevnih skupnosti. Obseg del zaenkrat še ni v celoti poznan, zato se bodo odločitve o
nadaljnjih spremembah sprejemale po mesečni oz. dvomesečni uvedbi v delo. Na sestanku
z županom je bilo tudi dogovorjeno, da zaposlena pripravlja vabila in gradiva za seje poleg
KS Boštanj, še za 2 krajevni skupnosti, KS Primož in Studenec, in da v primeru večjega
obsega dela na KS Boštanj v določenih časovnih obdobjih, se lahko to delo opravi za
potrebe KS tudi ob torkih in četrtkih.
Šlogar Juraj pove, da je bil prisoten na sestanku pri županu, kjer se je zagovarjalo stališče,
da delovno mesto tajnice ostaja v 40 urnem delavniku na sedežu KS in ne delno na sedežu
občine Sevnica. S sprejetjem pravilnika na občinskem svetu Občine Sevnica, je prišlo do
sprememb, zato se delo na KS opravi ob ponedeljkih, sredah in petkih. Pove, da se poraja
strah, da dela zaradi zmanjšanega delavnika na KS ne bodo v celoti opravljena v rokih in da
bosta vodovodno omrežje in pokopališka dejavnost tisti dve stvari, ki bosta naprej prešla v
upravljanje v druge roke – Komunali Sevnica.
Zalašček Alojz se vključi v razpravo in pove, da je bil na seji občinskega sveta žal
izglasovan pravilnik o KS in da je strah glede bodočega upravljanja vodovoda upravičen.
Knez Vincenc izrazi mnenje, da je nujno ohraniti plačilni promet in imeti nadzor na prilivi
in odlivi, zagotavljati uradne dneve v nespremenjenem obsegu in odrejati delo zaposleni.
Lisec Tomaž pove prisotnim, da je župan izpostavil prostovoljno delo za potrebe delovanja
KS, ki ga KS Boštanj in Sevnica ne nudita v tolikšnem obsegu kot ostale KS. Po razpravi je
bil sprejet sledeči sklep.
91.1.8 sklep na izredni seji:
Svet sprejme sklep glede nemotenega delovanja KS, zaradi reorganizacijskih sprememb:
- zaposlena javna uslužbenka prioritetno opravi delo za potrebe KS tudi ob torkih in
četrtkih, v kolikor dela ni mogoče opraviti v času uradnih dni – ponedeljkih, sredah
in petkih,
- zaposleni javni uslužbenki delo odreja predsednik sveta KS,
- nadure za delo preko polnega delovnega časa za potrebe KS, se zaposleni javni
uslužbenki izplačajo oziroma jih koristi v času svoje odsotnosti,
- po preteku »uvajalnega« obdobja se točka ponovno obravnava na seji sveta KS,
- nadzor nad prilivi in odlivi KS, odrejanje plačil in ostala pooblastila, ki se nanašajo
na plačilni promet ostajajo na KS oziroma jih odreja predsednik sveta KS,
- ob uradnih dnevih, t.j. ponedeljek, sreda in petek, se zagotavlja prisotnost javne
uslužbenke na sedežu KS za potrebe nemotenega poslovanja KS.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 6
Razno – prošnje in dopisi
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
92.1.9 sklep na izredni seji:
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1. OŠ Boštanj: prošnja za finančno pomoč pri nabavi zunanjih igral pred OŠ Boštanj →
prošnji se odbori – o višini dotacije bo svet odločal na eni izmed prihodnjih sej, ko
bodo znane predračunske vrednosti;
2. Deželak Jože: prošnja za gramoz za nasip ceste Lisičje Jame – Deželak → prošnji se
odobri v višini 5 m3 gramoza (prevoz in vgradnja material sta v lastni režiji prosilca)
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja zaključena ob 19.20 uri. Ob zaključku seje se število članov sveta ni spremenilo.
Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Androjna Boris
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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