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Boštanj, 19. junij 2012  
 

ZAPISNIK 
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 22. maja 2012, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar 
Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože.  
 
Ostali prisotni: 
Simončič Gregor, Redenšek Maksimilijan.  
 
Odsotni: Zalašček Alojz (opravičil odsotnost) in Karlovšek Brigita. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne, še posebej vabljene goste in prične sejo. 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 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. imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,  
4. seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2011 po 

vaških skupnosti, 
5. seznanitev in potrditev finančnih poročil za postavko »vzdrževanje javnih poti in 

površin 2011« in »prošnje 2011«, 
6. seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2011 za 

vodovodno dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg), 
7. seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2011 za TVD Partizan,  
8. seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2011 za 

pokopališko dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče 
Log), 

9. pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2011/2012, 
10. obravnava plačila za dodatno opravljeno delo tajnice za potrebe delovanja KS, 
11. seznanitev s poročilom o opravljeni inventuri osnovnih sredstev in drobnega 

materiala,  
12. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
13. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
14. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva 

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

15. razno – prošnje, dopisi.  
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Razprave ni.  
 
99.1.12 sklep: 
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v obliki kot je predlagan tudi soglasno 
sprejet. 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Imenovanje dveh overiteljev 

 
Predsedujoči predlaga za overitelja zapisnika Glušič Igorja in Androjna Borisa.  
Predlog poda v razpravo.  
 
Razprave ni.  
 
100.2.12 sklep: 
Za overitelja sta imenovana Glušič Igor in Androjna Boris.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi delovanja spletne strani KS Boštanj in v imenu 
skrbnika spletne strani, Simončič Milana, opraviči njegovo odsotnost ter prebere poročilo o 
delovanju spletne strani v letu 2011. Spletna stran je bila v preteklem letu dostopna vse 
dni, brez tehničnih težav. Tekoče so bile dodane aktualne vsebine, dogodki in reportaže. V 
knjigi gostov je bilo 9 novih vpisov, med katerimi so bili nekateri žaljivi, zato so bili po 
posvetu s predsednikom KS zbrisani, na stran pa je bilo dodano opozorilo, da bodo žaljivi 
anonimni vpisi v knjigo gostov brisani. V primerjavi z lanskim letom je bil delež obiskov za 
5,3% višji kot v letu 2010, največ na stran z zapisniki. V poročilu je skrbnik spletne strani 
izpostavil tudi težave s premalo dodeljenim prostorom na gostujočem strežniku, ki ga je 
potrebno za nemoteno delovanje in dodajanje novih vsebin nujno razširiti, saj brisanje 
starih vsebin siromaši vsebino. Skrbnik je v poročilu podal tudi predloge za izboljšavo – 
poziv društvom, šoli, župniji  in vsem ostalim, ki prirejajo razne prireditve, da izboljšajo 
informiranje in napovedi, fotografije prireditev in ostalo gradivo pošljejo uredniku ali na 
KS. V kolikor bo zakupljenega več prostora, bo mogoče koristiti prostor tudi s strani društev 
(interes je že pokazal TVD Partizan). Predsedujoči predstavi ponudbo za spremembo 
ponudnika za zakup prostora na spletu in poda točko v razpravo.  
V razpravi so si člani sveta enotni, da je bilo upravljanje spletne strani v letu 2011 dobro in 
istočasno predlagajo, da se pristopi k pridobitvi ponudb in realizaciji za razširitev 
spletnega prostora, kot je predlog skrbnika.  
Poročilo je priloga zapisnika.  
 
101.3.12 sklep: 
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.  
KS Boštanj v sodelovanju s skrbnikom spletne strani pridobi ponudbe za razširitev spletnega 
prostora in pristopi k izboru najugodnejšega ponudnika.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo avtorskega honorarja za urednika spletne strani, 
Simončič Milana, v višini 150 EUR neto. Razprave ni. 
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102.4.12 sklep: 
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo honorarja po avtorski pogodbi Simončič Milanu 
v višini 150,00 € neto.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 4 
Seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2011 po vaških 

skupnostih 
 
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2011 po 
vaških skupnostih, ki so predložena v gradivu za sejo. Razprave ni.  
 
103.5.12 sklep: 
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2011 po vaških 
skupnostih in jih potrdil v predlagani obliki.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Seznanitev in potrditev finančnih poročil za postavko »vzdrževanje javnih poti in 

površin 2011« in »prošnje 2011« 
 
Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili za postavko vzdrževanje javnih poti in 
površin v letu 2011 ter prošnje 2011, ki sta predložena v gradivu za sejo. Razprave ni.  
 
104.6.12 sklep: 
Svet KS se je seznanil s finančnima poročiloma za postavko vzdrževanje javnih poti in 
površin 2011 in prošnje 2011 ter ju potrdil v predlagani obliki.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 6 
Seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2011 za 

vodovodno dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg) 
 
Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili izvedenega programa za leto 2011 za 
vodovodno dejavnost – vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg, ki sta predložena v 
gradivu za sejo. Razprave ni.  
 
105.7.12 sklep:  
Svet KS se je seznanil s finančnima poročiloma izvedenega programa za leto 2011 za 
vodovodno dejavnost, vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg in ju potrdil v 
predlagani obliki.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 7 
Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2011 za TVD Partizan 

 
Predsedujoči poda v obravnavo finančno poročilo za leto 2011 za TVD Partizan, ki je 
predložen v gradivu za sejo. Razprave ni.  
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106.8.12 sklep:  
Svet KS se je seznanil s finančnim poročilom za TVD Partizan za leto 2011 in ga potrdil v 
predlagani obliki.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 8 
Seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2011 za 

pokopališko dejavnost 
 
Predsedujoči poda uvodno poročilo o izvedenih programih za pokopališko dejavnost, s 
poudarkom na ugotovitvi, da je na pokopališču Boštanj in Kompolje še vedno količina 
mešanih komunalnih odpadkov večja od odpadnih nagrobnih sveč, kar kaže še vedno na 
pomanjkanje discipline ločevanja odpadkov, le na pokopališču Log je situacija obrnjena. 
Cena odvoza mešanih odpadkov je bistveno višja v primerjavi cene odvoza odpadnih 
nagrobnih sveč, ki so namenjena predelavi. Navzoči člani sveta so mnenja, da je potrebno 
z ustreznimi obvestili na pokopališčih Boštanj in Kompolje skušati vplivati na zavest in 
disciplino ločevanja odpadkov obiskovalcev pokopališč. 
 
107.9.12 sklep:  
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2011 za 
pokopališko dejavnost, ki se nanaša na pokopališče Boštanj, Kompolje in Log.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 9 
Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2011/2012 

 
Predsedujoči poda uvodno poročilo v zadevi zimske službe in obračuna zimske službe po 
posameznih izvajalcih za sezono 2011/2012. V razpravi Šlogar Jure poudari, da bi bilo v 
bodoče dobro, da zimsko službo v čim večji meri opravljajo domačini ter poda vprašanje, 
ali ima občina Sevnica sklenjeno koncesijsko pogodbo s katerim od izvajalcem za pluženje 
pločnikov. Lisec Tomaž poda ugotovitev, da je zimska služba pri KS Boštanj dobro urejena 
in da občani na izvajanje nimajo pripomb.  
 
Predsedujoči pove, da je pri obračunih upoštevan cenik pluženja in posipavanja, ki je bil 
potrjen na 2. redni seji sveta z dne 30.11.2010. Obračun zimske službe po posameznih 
izvajalcih: 

∗ Bizjak Jože       451,20 € 
∗ Hribar Mirko    3.402,76 € 
∗ Mrvič Andrej       232,02 € 
∗ Perc Silvester       385,80 € 
∗ Redenšek Franci   3.565,58 € 
∗ Zalašček Alojz      738,72 € 

     -------------------------------------------------------------- 
         SKUPAJ                                            8.776,08 € 
 
108.10.12 sklep: 
Svet KS se je seznanil z obračunom za zimsko službo za sezono 2011/2012 in ga potrdil v 
predstavljeni obliki. Po predložitvi računov s strani izvajalcev del se izvede izplačilo 
potrjenih zneskov.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
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Ad 10 
Obravnava plačila za dodatno opravljeno delo tajnice za potrebe delovanja KS 

 
Predsedujoči pred pričetkom seje med člane sveta razdeli gradivo o dodatnem 
opravljenem delu za obdobje 1.1. do 30.4.2012 s predlogi za plačilo: 
a) po dejansko opravljenem dodatnem delu ali 
b) v mesečnem neto pavšalu, ki bi pričel veljati od 1.1.2012 dalje.  
 
Predsedujoči poda točko v razpravo. V razpravi so člani soglasni s predlogom Šlogar Jureta, 
ki meni, da je dodatno delo tajnice opravljeno v večjem deležu zaradi obsežnih obračunov 
vodarine za vodovod Boštanj in je zato to problematika vaškega odbora Boštanj. Predlaga, 
da VO Boštanj pripravi predlog obračuna oziroma plačila dodatnega dela in ga posreduje v 
sprejem svetu KS na naslednji seji.  
 
109.11.12 sklep: 
Svet KS je sprejel sklep, da se plačilo dodatnega dela tajnice KS, ki nastaja pretežno na 
področju vodovodne dejavnosti, obravnava na sestanku vaškega odbora Boštanj. Predlog 
vaškega odbora se obravnava na prihodnji seji sveta KS.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči pove, da bo s sklepom seznanil člane vaškega odbora, ki bodo to točko 
obravnavali na sestanku vaškega odbora, ki bo predvidoma med 4. in 8. junijem.  
 

Ad 11 
Seznanitev s poročilom o opravljeni inventuri osnovnih sredstev in drobnega materiala 
 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi opravljene inventure osnovnih sredstev in 
drobnega materiala, ki je potekala 18.4.2012 v sestavi članov imenovane inventurne 
komisije. Komisija je podala predlog svetu KS v odpis monitor LCD Samsung, inv. št. 17, 
zaradi nabave novega monitorja. Inventurna komisija večjih odstopanj v smislu manka pri 
popisu ni ugotovila, pri posameznih postavkah so se stanja uskladila z novim stanjem oz. je 
prišlo do dopolnitve popisnega seznama. Podrobnejši pregled je priloga v gradivu za sejo.  
 
110.12.12 sklep: 
Svet KS se je seznanil s poročilom Komisije za inventuro osnovnih sredstev in drobnega 
materiala, ki je predložen v gradivu za sejo in sprejel sklep, da se monitor LCD Samsung 
odpiše.  
 

Ad 12 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

 
Prisotni člani sveta podajo svoja videnja vaške problematike in aktivnosti, ki potekajo po 
posameznih vaških skupnostih, in sicer:  

- v VO Boštanj potekajo aktivnosti ob izgradnji ceste rondo Inpos – rondo pri bifeju 
Teraž in izdelava prometne povezave za novo naselje, 

- izgradnja sekundarne kanalizacije v VO Boštanj,  
- nadaljevanje izgradnje optičnega omrežja po celotni KS,  
- predsedujoči pove, da se bo v mesecu juniju začela sanacija poškodovanih cest ob 

izgradnji optičnega omrežja, 
- izgradnja mostu čez reko Mirno,  
- Lisec Tomaž pove, da ljudje veliko sprašujejo, kaj se bo letos uredilo na področju 

sekundarne kanalizacije v VO Boštanj in predlaga, da se na oglasno desko izobesijo 
trase sekundarnih vodov, ki se bodo gradili, 
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- Knez Vinko pove, da se nadaljujejo dela za dokončno ureditev cerkve na Šmarčni,  
- Stopar Janez pove, da je zaradi optike 2 krat prerezana asfaltna cesta na Konjskem 

in zahteva, da se cestišče asfaltno uredi, 
- Knez Alojz opozori, da je most v Jelovcu v zelo slabem stanju in je potrebno o tem 

pisno obvestiti (kljub že večkratnim opozorilom) ustrezne institucije; tudi odcep na 
regionalni cesti Sevnica – Trebnje je zelo nevaren in zahteva, da se pisno obvesti 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da se postavijo znaki za omejitev 
hitrosti na regionalni cesti, 

- Knez Alojz pove, da je bila opravljena čistilna akcija pred žegnanjem na Kovačevem 
hribu ter pohvali udeležbo in samoinciativo krajanov na tej akciji; postavljen je bil 
oglasni kozolček z namenom obveščanja krajanov o tekočih dogajanjih in kozolček 
kot smerokaz ob regionalni cesti Sevnica – Trebnje, odcep za Križ;  

- Androjna Boris opozori, da je potrebno sanirati 5 prekopov asfalta zaradi izgradnje 
optičnega omrežja, istočasno opozori tudi na izgradnjo lovilca peska na spodnji 
Radni; prisotne seznani, da se bodo v bližnji prihodnosti pričela dela za najnujnejšo 
zunanjo in notranjo sanacijo cerkve sv. Magdalena na Lukovcu (ocenjena planirana 
vrednost za sanacijo znašajo 10.000 €); VO Lukovec pričakuje finančno podporo KS 
Boštanj v višini 5.000 €, 

- Stopar Janez pove, da bo konec junija 2012 izveden prevzem obnovljenega 
vodovodnega omrežja Konjsko s strani Komunale Sevnica, 

- Knez Vinko pove, da se je našla rešitev problematike med krajani Dvorca in 
podjetjem Infra ter HESS, kar daje veliko možnost, da se bo še letos oz. najkasneje 
spomladi 2013 asfaltno uredila lokalna cesta Šupa – Šmarčna;  

- Glušič Igor pove, da se sanira plaz na Novem Gradu pri Medvedu, hkrati pa izrazi 
prošnjo za sanacijo cestišč in muld, ki so nastale pri izgradnji optike oz. 
vodovodnega omrežja;  

- Glušič Igor pove, da se kaže potreba po ekoloških otokih na Novem Gradu in 
Jablanici;  

- Možic Ivan opozori na nujno sanacijo cestišč (muld), zaradi izgradnje optike in poda 
povzetek o poteku aktivnosti za ureditev vodovodne problematike Vrh ter o poteku 
razgovorov in dogovorov za priključitev na vodovodni sistem Boštanj;  

- Šlogar Jure pove, da so 3 peskolovi s strani Infre narejeni; izrazi potrebo po novih 
ekoloških otokih in potrebo po označbi naselij s smerokazi z navedbo hišnih številk – 
predlaga, da bi se pridobile ponudbe izdelovalcev;  

- Predsedujoči seznani prisotne, da se že izvajajo dela z nasutjem brežine Stopar – 
Lindič, ki je najbolj kritični odsek ceste v novem naselju; z njegovo razširitvijo bo 
možno urediti cestno povezavo za dvosmerni promet vključno s hodnikom za pešce.  

 
 

Ad 13 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
V sklopu izgradnje HE na spodnji Savi ni bilo aktivnosti pomembnih za KS Boštanj.  
 

Ad 14 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva za 

prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS 
 
Predsedujoči povabi člane občinskega sveta Občine Sevnica, da prisotnim članom 
predstavijo aktualne zadeve. Člani OS seznanijo prisotne, da je s strani občinskega sveta 
kandidatka za ravnateljico OŠ Boštanj, ga. Vesna Vidic Jeraj dobila podporo.  
 
 

Ad 15 
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Razno – prošnje in dopisi 
 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj: 
- Knez Alojz: vloga za postavitev talne hitrostne ovire na JP Plavne – Kovačev hrib – 

Križ → svet izrazi podporo za postavitev talnih hitrostnih ovir, o problematiki se 
obvesti svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in občino Sevnica; 

- Knez Anton: prošnja za postavitev znaka slepa ulica in odstranitev drv ob cesti → 
prošnji se odobri v smislu nakupa znaka slepa ulica, lastnika drv se obvesti glede 
odstranitve le teh zaradi zmanjšane preglednosti na cesti;  

- Gole Drago: prošnja za dodelitev peska za ureditev poti → prošnji se odobri v višini 
50 m3 materiala, v kolikor se prevoz in vgradnja materiala zagotovita v lastni režiji 
prosilca; 

- Podlipnik Antonija: vloga za sanacijo plazu nad stanovanjsko hišo → svet izrazi 
podporo pri sanaciji plazu nad stanovanjsko hišo in nad LC Boštanj – Grahovica, o 
problematiki se obvesti Občino Sevnica;  

- Vaška skupnost Šmarčna in Gasilska enota Šmarčna: prošnja za pomoč pri izvedbi 
srečelova → prošnji se odobri v smislu 2 knjig Boštanj 800 let; 

- PGD Boštanj: prošnja za pomoč pri izvedbi srečelova → prošnji se odobri v višini 2 
knjig Boštanj 800 let;  

- MePZ Župnije Boštanj: prošnja za pomoč pri izvedbi pogostitve udeležencev na 
srečanju pevskih zborov dekanije Trebnje → prošnji se odobri v višini 93,81 € za 
izvedbo pogostitve;  

- Društvo kmetic Sevnica, Aktiv žena Boštanj: vloga za donatorska sredstva za 
izvedbo predavanja o zgodnjem odkrivanju raka → prošnji se odobri v višini 200 €, 
ki se nakažejo na račun Posavskemu in Obsoteljskemu društvu za boj proti raku;  

- Planinsko društvo Sevnica: prošnja za pomoč pri izvedbi srečelova na Lisci → prošnji 
se odobri v smislu 1 knjige Boštanj 800 let in 1 knjige Boštanj – vas rumenega sleča; 

- Društvo upokojencev Sevnica: vloga za donacijo → prošnji se odobri v višini 200 € 
za tekoče delovanje društva;  

- KD Godba Sevnica: zahvala za finančno podporo za delovanje v letu 2011 in prošnja 
za novo donacijo v letu 2012 → prošnji se odobri v višini 200 €; 

- Zavod K.N.O.F.: prošnja za izvedbo kresovanja na Lisci → prošnji se odobri v višini 
50 €; 

- ŠKD Jablanica – Novi Grad: prošnja za izvedbo tradicionalnega vaškega srečanja 
vaščanov Jablanica – Novi Grad → prošnji se odobri v višini 200 €.  

 
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje. 
 
Seja zaključena ob 20.35 uri. Ob zaključku seje je bilo 9 članov sveta.  
 
 
Zapisal:  
Udovč Jože 
 
      Glušič Igor                        Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 


