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Boštanj, 05. marec 2012  
 

ZAPISNIK 
11. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 
ki je bila dne 27. februarja 2012, ob 18.00 uri, 

v dvorani TVD Partizana Boštanj. 
 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar Janez, Udovč 
Jože.  
 
Ostali prisotni: 
Simončič Gregor, Redenšek Maksimilijan, Šraj Mira, Veselinovič Jasmina.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne, še posebej vabljene goste.  
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.  
 
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 
2. pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 6.12.2011, 10. redne seje 

z dne 14.12.2011 in 1. izredne seje z dne 16.01.2012 ter imenovanje dveh 
overiteljev bodočega zapisnika, 

3. poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj, 
4. razprava in potrditev zaključnega računa za leto 2011 KS Boštanj,  
5. imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v 

KS Boštanj, 
6. podaljšanje premoženjskega zavarovanja za objekte v KS Boštanj,  
7. pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v 

KS Boštanj,  
8. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
9. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del, 
10. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva 

za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo svetniki 
OS), 

11. razno – prošnje, dopisi.   
 
Predsedujoči pove, da je skrbnik spletne strani KS Boštanj, Simončič Milan opravičil 
odsotnost na seji sveta, zato predlaga, da se 3. točka – poročilo o delovanju spletne strani 
KS Boštanj umakne iz dnevnega reda, preostale točke pa se ustrezno preštevilčijo. Poročilo 
o delovanju spletne strani se predstavi na prihodnji seji sveta KS Boštanj.  
 
Predlog poda v razpravo.  
 
Razprave ni.  
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93.1.11 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda, s tem da se 3. točka – poročilo o delovanju 
spletne strani umakne iz dnevnega reda, preostale točke pa se ustrezno preštevilčijo.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 6.12.2011, 10. redne seje z 
dne 14.12.2011 in 1. izredne seje z dne 16.01.2012 ter imenovanje dveh overiteljev 

bodočega zapisnika 
 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 9. redne seje z dne 6.12.2011, 10. redne seje z dne 
14.12.2011 in 1. izredne seje z dne 16.1.2012 in poda povzetek realizacije sprejetih 
sklepov.  
 
Predsedujoči poda zapisnike v obravnavo in potrditev.  
 
94.2.11 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 9. redno sejo z dne 6.12.2011, 10. redno sejo 
z dne 14.12.2011 in 1. izredno sejo z dne 16.1.2012 ni. V potrjeni obliki bodo objavljeni na 
spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Knez Vincenc in Možic Ivan.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Razprava in potrditev zaključnega računa za leto 2011 KS Boštanj  

 
Predsedujoči poda uvodne besede o zaključnem računu za leto 2011, ki je predložen v 
gradivu za sejo. Pove, da je bilo v preteklem letu nekaj finančnih težav, predvsem glede 
priliva dotacij s strani občine. Zaradi izpada 3 rednih dotacij s strani občine, je bila KS 
primorana izvajalcem del plačilo njihovih obveznosti z rebalansom prenesti v izplačilo v 
leto 2012. Planirane investicije so kljub finančnim težavam bile uspešno realizirane in v 
zadovoljstvo krajanom. Predsedujoči povabi Šraj Miro, da prisotnim predstavi zaključni 
račun po posameznih proračunskih postavkah. Šraj Mira pozdravi vse prisotne in poda 
obrazložite posameznih postavk, še posebej tistih, kjer prihaja do odstopanj.  
 
Predsedujoči se zahvali za poročilo in poda zaključni račun v razpravo.  
Razprave ni.  
 
95.3.11 sklep: 
Svet KS se je seznanil z zaključnim računom za leto 2011 v skupnem prihodku 273.948,57 € 
in skupnem odhodku 274.476,68 €. Presežek odhodkov nad prihodki v višini 528,11 € se 
razporedi v sklad. Tako znaša presežek prihodkov nad odhodki (po konsolidaciji s skladom) 
1.818,76 €.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči pove, da je Šraj Mira vrsto let vzorno skrbela za poslovne knjige KS Boštanj. S 
1.1.2012 se je finančni del poslovanja KS prenesel na Občino Sevnica, zato se sodelovanje s 
pripravo predloženega zaključnega računa s Šraj Miro prekine. Predsedujoči se ji zahvali za 
dobro sodelovanje in vzorno vodenje knjigovodskega in računovodskega dela poslovanja KS 
Boštanj v preteklih letih.  
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Ad 4 
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi popisa inventurne komisije za popis osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja. Predlaga, da se komisija za inventuro imenuje v 
obstoječem sestavu kot v preteklem letu. Predlagani člani komisije so Udovč Alojz, Vrisk 
Matjaž, Bec Jelka in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev vodovodnega odbora 
Boštanj pa se predlaga, da je prisoten tudi vzdrževalec sistema, Hribar Mirko. Predsedujoči 
poda točko v razpravo.  
Razprave ni.  
 
96.4.11 sklep: 
Svet KS soglasno sprejeme sklep, da se imenuje inventurna komisija za popis osnovnih 
sredstev v sestavi Udovč Alojz, Vrisk Matjaž, Bec Jelka, Veselinovič Jasmina in Hribar 
Mirko.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Podaljšanje premoženjskega zavarovanja za objekte v KS Boštanj 

 
Predsedujoči pove, da ima KS z zavarovalnicami sklenjena premoženjska zavarovanja za 
večnamenske, kulturne in gasilske domove v KS Boštanj, in sicer za TVD Partizan Boštanj, 
KŠD na Lukovcu, GD Boštanj, GD/dom krajanov na Okiču, večnamenski objekt na Kompolju, 
večnamenski objekt na Logu in večnamenski objekt na Šmarčni. Predlaga da se vsa 
premoženjska zavarovanja, vključno z mrliško vežico Boštanj, poslovni prostor KS in 
vodovod Boštanj in Boštanj – levi breg, podaljšajo pri izbranih zavarovalnicah.  
 
97.5.11 sklep: 
Svet KS se je seznanil s podaljšanjem premoženjskega zavarovanja za večnamenske in 
kulturne objekte,  gasilske domove v KS Boštanj, mrliško vežico Boštanj, poslovne prostore 
KS in vodovodni sistem Boštanj in Boštanj – levi breg.  
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 6 
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v KS 

Boštanj 
 
Predsedujoči seznani prisotne, da se je dne 15.2.2012 sestala komisija za kulturo in 
društvene dejavnosti z namenom pregleda poročil društev o koriščenju prejetih sredstev v 
preteklem letu ter obravnavo planov društev za leto 2012. Tabela delitve dotacij društvom 
je priloga zapisnika. Komisija je na podlagi sprejetih kriterijev razdelila 5.000 € med 21 
društev. Vsa društva prejmejo osnovni znesek za svoje delovanje v višini 210 €, društva, ki 
pa bodo v tekočem letu izvedla poseben projekt, pa se jim odobri še dodatnih 350 €. 
Komisija je upoštevala še en kriterij pri delitvi sredstev, in sicer društva, katerih delovanje 
ne obsega izvajanje prireditev, predstavitev oziroma ostalih aktivnosti za širšo javnost, se 
jim odobri dotacija v višini 100 €. Društvi, ki bosta prejeli dodatna sredstva sta Društvo 
vinogradnikov Sevnica – Boštanj in Vokalna skupina Coronke. Sredstva bodo društvom 
nakazana predvidoma do konca meseca maja.  
Predsedujoči poda predlog delitve sredstev društvom, ki delujejo na območju KS Boštanj v 
razpravo.  
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Lisec Tomaž pohvali plodno delovanje društev in izpostavi, da so zneski dotacij sorazmerno 
visoki glede na dotacije, ki jih prejmejo društva s strani drugih institucij, za kar morajo 
biti hvaležna in sredstva gospodarno porabiti.  
 
98.6.11 sklep: 
Svet KS je potrdil predlog Komisije za kulturno in društveno dejavnost za razdelitev 
finančnih sredstev društvom, ki delujejo na območju KS Boštanj v skupni višini 5.000 €.   
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči predstavi prisotnim idejo o ustanovitvi turističnega društva z razširjeno 
vsebino delovanja, ki bi nudilo pomoč in podporo društvom pri organizaciji raznih 
prireditev ali drugih oblik predstavitve širši javnosti, ne zgolj samo delovanje v sklopu 
turističnega vidika.  
Simončič Gregor pohvali predstavljeno idejo, saj bi takšno društvom s svojimi člani lahko 
nudilo pomoč društvom tudi pri prijavah na razpisih, predstavljajo pa bi tudi nekakšno vez 
med posameznimi društvi.  
 

Ad 7 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih: 
VO Boštanj: ►sklican je bil sestanek na temo oživitve učne poti Azaleja v sklopu projekta 
posavskih poti prijetnih doživetij; ► najbolj aktualna investicija v letošnjem letu bo 
rekonstrukcija in ureditev LC Globela (v prvi fazi se bo izvedel odsek rondo Povše – križišče 
Teraž, ki se bo predvidoma pričel izvajati v marcu ali aprilu); Lisec Tomaž vpraša, ali se bo 
razpis za izbor izvajalca ponovil. Predsedujoči mu poda odgovor, da bo izbor ponovljen. ► 
na zemljišču TVD Partizana je bila postavljena centrala za optično omrežje; ► v letošnjem 
letu se bo na območju Boštanj zgradilo tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje; ► v sklopu 
obnove Gasilskega doma Boštanj se predvideva ureditev stopnišča in ograje, zamenjava 
stavbnega pohištva – notranjih vrat in preureditev dela hodnika za potrebe stanovanja; ► v 
sklopu obnove TVD Partizana se predvideva ureditev balinišča in ureditev skladiščnega 
prostora pod nadstreškom; ► z Lisec Anko je potekal neformalni pogovor glede možnosti 
ureditve ceste na relaciji HE Boštanj – cerkev Boštanj – OŠ – železniška postaja; ► v 
letošnjem letu se pristopi k 2. fazi dokončanja ureditve na pokopališču Boštanj (ureditev 
povezovalnih poti na starem in novem delu); ► v letošnjem letu bo zgrajen nov most čez 
Mirno, pogovori z občino potekajo tudi v smeri ureditve ceste na odseku od mostu do 
železniške postaje z ureditvijo cestišča za dvosmerni promet in hodnikom za pešce; ► v 
sklopu ureditve šolske okolice se predvideva odkup zemljišča in kozolca; 
VO Jelovec, Gabrje, Križ: ►ogledalo, ki je bilo odtujeno na Mirenski cesti – odcep Križ je 
bilo ponovno postavljeno; ► aktivnosti v zadevi izgradnje optičnega omrežja so zaradi 
vremenskih razmer (zime) krajši čas zastale;  
VO Lukovec: ►izvajalec zimske službe je svoje delo v letošnji sezoni korektno opravil in 
pravočasno zagotovil prevoznost cest, razen na cestah, kjer zaradi širine pluge ni bilo 
možno; te poti so se splužile v lastni režiji; 
VO Konjsko: ►aktivnosti v zadevi izgradnje povezovalnega voda Laze – Konjsko so zastele, 
zato je potrebno povprašati na občini, kako je izvajanjem investicije v prihodnje (zadolži 
se Redenšek Maksimilijana); 
VO Vrh: ►aktivnosti v zadevi izgradnje optičnega omrežja so v fazi mirovanja; 
izpostavljena je problematika prekopov čez asfaltirane ceste, ki jih je potrebno čim prej 
sanirati; 
VO Šmarčna: ► pridobljena je predračunska vrednost za zunanjo ureditev pri cerkvi; ►na 
Elektro Celje je potrebno nasloviti dopis za prestavitev elektro omarice; ► na terenu je 
potrebno izvesti ogled gozdne poti Šmarčna – Živa Gora.  
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Predsedujoči pove, da so nam bile zimske razmere v letošnjem letu naklonjene, tudi s 
finančnega vidika. Nekatere kritike in pritožbe krajanov so bile kljub temu upravičene, saj 
imajo nekateri izvajalci preširoke pluge in pluženje ožjih cest ni mogoče. Podana je ideja, 
da bi se v prihodnjem letu pristopilo k nabavi lastnega traktorja in plužne opreme, s kateri 
bi pluženje in posipavanje opravljal javni delavec.  
 
Predsedujoči pove, da je potrebno po koncu zimskega obdobje pozvati Občino in GVO, da 
čim prej sanirata prekope nastale zaradi izgradnje širokopasovnega omrežja.  
 
V gradivu za sejo so priloženi naslednji dokumenti, ki se nanašajo na tekoče aktivnosti po 
vaških skupnostih:  
- Zavod KŠTM Sevnica – predstavitev osnovnega koncepta ureditve učne poti v Boštanju 

v okviru projekta Tematske poti Posavja – Posavske poti prijetnih doživetij;  
- Zavod KŠTM Sevnica – uradni zaznamek sestanka v zadevi opredelitve vsebine 

tematske poti Azaleja in potek nadaljnjih aktivnosti v zvezi s pripravo tematske poti. 
 

 
Ad 8 

Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi 
 
Lisec Tomaž izpostavi nedokončana dela s strani podjetja Infra v sklopu izgradnje HE 
Boštanj in Blanca. Pove, da je potrebno narediti seznam planiranih investicij iz naslova HE 
in nato ugotoviti dejansko stanje ter dogovoriti, kdo je investitor nerešenih investicij.  
 
Simončič Gregor pove, da je star rimski most zasut in zahteva, da se ga odkoplje, saj 
predstavlja pomembno zgodovinsko zapuščino.  
 
 

Ad 9 
Predstavitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva za 

prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči povabi člane občinskega sveta Občine Sevnica, da predstavijo gradivo za 
prihodnjo sejo. Na naslednji seji se bodo obravnavala stališča do pripomb z javne 
razgrnitve osnutka OPPN za izgradnjo mostu čez Savo na Logu, projekt izgradnje 
širokopasovnega omrežja, ceniki za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v KS ter 
razpis referenduma za ustanovitev nove krajevne skupnosti Dolnje Brezovo.  
 
Zalašček Alojz izpostavi nevarni odsek za pešce na relaciji železniški prehod pri Sava avtu 
do trgovine Extra form. Glede na to, da na vidiku ni nobenih aktivnosti za izgradnjo 
pločnika, je potrebno vsaj ta odsek osvetliti z javno razsvetljavo.  
 

Ad 10 
Razno – prošnje in dopisi 

 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj: 
- Zavod KŠTM Sevnica: seznanitev z začetnimi aktivnostmi za izvedbo karnevala v 

mesecu maju in poziv k sodelovanju;  
- Občina Sevnica: javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica 

za leto 2012, 
- Občina Sevnica: javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2012;  
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- Zavod KŠTM Sevnica: objava rednih letnih javnih razpisov Občine Sevnica s področja 
kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti za leto 2012. 

Predsedujoči seznani člane sveta z namero OŠ Boštanj o nakupu zunanjih igral in prošnji 
ravnateljice za sofinanciranje nakupa. Po pridobitvi predračunskih vrednosti s strani 
ponudnikov, bo svet o tem o odločal na eni izmed prihodnjih sej.  
 
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje. 
 
Seja zaključena ob 20.15 uri. Ob zaključku seje je bilo 7 članov sveta.  
 
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
 
 
      Knez Vincenc           Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 


