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Številka: 013-0015/2013 
 

ZAPISNIK 
18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 5. marca 2013, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Knez Vincenc, Možic Ivan, Stopar 
Janez, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Maksimilijan Redenšek, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Lisec Tomaž, Šlogar Juraj. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne 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. pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta z dne 17.1.2013 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,  
4. seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2012,  
5. podaljšanje premoženjskega zavarovanja za objekte v KS Boštanj,  
6. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
7. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
8. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

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

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

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta z dne 17.1.2013 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika 
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Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 17. redne seje z dne 17.1.2013 ter poda povzetek 
realizacije sprejetih sklepov.  
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
Razprave ni.  
 
134.2.18 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 17. redno sejo z dne 17.1.2013 ni. V potrjeni 
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Možic Ivan 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 ter preda 
besedo skrbniku spletne strani Simončič Milanu.  
Simončič Milan pozdravi prisotne in poda poročilo o delovanju spletne strani v minulem letu. 
Spletna stran je bila v preteklem letu dostopna skoraj vse dneve, razen nekaj dni v mesecu 
avgustu, ko je bilo gostovanje spletne domene zaradi razširitve kapacitete prostora 
prestavljeno iz SiOL-a na novega ponudnika Webicom. Od zadnjega poročila v juliju 2012 so 
bile izvedene sledeče aktivnosti: prenos spletne strani, razširitev spletnega prostora, 
optimizacija spletne strani, dodan tekst in slikovno gradivo na podstraneh (Boštanjčani, 
Boštanj – danes, povezave, Boštanj na starih fotografijah, pokopališka dejavnost, po naših 
krajih – reportaže, svet KS), tekoča objava obvestil in napovednika dogodkov, povabila na 
prireditve. Dnevno obišče spletno stran približno 10 obiskovalcev. Simončič Milan izreče 
pohvalo tajništvu KS in Janezu Levstiku za redno posredovanje slikovnega in tekstualnega 
gradiva.   
 
Predsedujoči poda poročilo o delovanju spletne strani v razpravo.  
Razprave ni.  
 
135.3.18 sklep: 
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo avtorskega honorarja za skrbnika spletne strani, 
Simončič Milana, v višini 150 EUR neto.  
 
Razprave ni. 
 
136.4.18 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 z dokumenti zaključnega računa za leto 2012   

 
Predsedujoči pove, da se je s 1.1.2012 knjigovodsko in računovodsko poslovanje preneslo 
na Občino Sevnica, ki je tudi pripravila dokumente zaključnega računa za leto 2012. Pove, 
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da so bili prihodki v preteklem letu višji od planiranih, predvsem iz naslova prodaje blaga in 
storitev (vodarina, grobnina, uporaba mrliške vežice, povračilo za najem prostorov volilne 
komisije) in so znašali 253.520,06 €. Na odhodkovni strani so se investicije izvajale po 
sprejetem planu oz. na podlagi sklepa sveta. Odhodki so v letu 2012 znašali 253.334,41 €. 
Na kontih, kjer je prišlo skozi leto do prekoračitve planiranih sredstev, so se izvedele 
prerazporeditve sredstev, kar je razvidno iz rebalansa B in veljavnega proračuna.  
 
Knez Vincenc pove, da povišan indeks na prihodkovni strani predstavlja dodaten vir 
sredstev, ki prvotno ni bil planiran ter pohvali nižjo porabo sredstev od planiranih za 
delovanje krajevne skupnosti. Tako je krajevna skupnost vsa planirana namenska sredstva 
vložila v izvajanje investicij.  
 
Predsedujoči pove, da bodo preko Komunale poravnana izvedena dela do izvajalca za 
obnovo vodovodnega omrežja v Jablanici, ki so se izvajala v preteklem letu v sklopu 
izgradnje optičnega omrežja.  
 
Predsedujoči poda dokumente zaključnega računa v razpravo.  
Razprave ni.  
 
137.5.18 sklep: 
Svet KS se je seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Boštanj za leto 
2012 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Podaljšanje premoženjskega zavarovanja za objekte v KS Boštanj  

 
Predsedujoči pove, da ima krajevna skupnost 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 police obstoječih zavarovanj pregledajo, po potrebi dopolnijo in podaljšajo pri 
izbranih zavarovalnicah.  
 
Predsedujoči poda točko v razpravo.  
Razprave ni.  
 

138.6.18 sklep: 
Svet KS se je seznanil s podaljšanjem premoženjskega zavarovanja za večnamenske in 
javne objekte.   
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 6 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

 
Predsedujoči izrazi upanje, da je izvajanje zimske službe v letošnji sezoni končano. Pove, da 
so izvajalci svoje delo korektno opravili, večjih težav na terenu ni bilo, razen nekaj kritik s 
strani krajanov, ki pa se niso vedno izkazale za upravičene. Do naslednje seje bo pripravljen 
obračun zimske službe, ki bo podan svetu v obravnavo. Glede na dolžino zime in obsega 
opravljene zimske službe se predvidevajo višji stroški, kot so bila planirana sredstva v 
proračunu. Sredstva v letošnjem letu bo potrebno nameniti tudi sanacij cestišč, ki so bila 
zaradi izvajanja zimske službe poškodovana, zato pozove člane sveta, da na krajevno 
skupnost sporočijo poškodovane cestne odseke.  
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Od zadnje seje se je zvrstilo tudi nekaj prireditev v Boštanju – ponovitveni koncert KD Godba 
Sevnica, prireditev ob kulturnem prazniku in prazniku krajevne skupnosti, koncert pevskega 
zbora Konservatorija za balet in glasbo Ljubljana.  
 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju:  

∗ Lukovec: ◊ Izvajanje zimske službe je bilo dobro opravljeno, razen nekaterih začetnih 
težav. Izvajalec Hribar Mirko je v dogovoru s predstavnikom vaške skupnosti Lukovec 
plužil tudi do stanovanjske hiše Vintar, do katere je dostop izredno ozek, zato je 
pluženje mogoče le s kombinirko. ◊ Krajan Rihel Jože je podal ustno vlogo, da se 
pluženje omogoči tudi do njegovega objekta, stroške pluženja pa bo v lastni režiji 
poravnal izvajalcu del. ◊ Na lokalni cesti Radna – Lukovec je prišlo do zdrsa cestišča 
v dolžini 20  metrov, zato je potrebno območje ustrezno zaščititi – obvestiti občino.  ◊ 
Ob cesti čez Kavc je potrebno odstraniti drevesne štore – obvestiti izvajalca del 
Gradnje Boštanj. ◊ Konec meseca marca se predvideva nadaljevanje gradnje 
optičnega omrežja in vgradnja hišnih omaric. ◊ Na podlagi vloge Murenc Antona, ki je 
bila vložena v preteklem letu, je bila pridobljena ponudba za ureditev odvodnjavanja 
ceste na Lukovcu, odsek Murenc – Novšak v višini 961,20 € z DDV. Androjna Boris 
pove, da je ureditev odvodnjavanja nujno potrebna, saj meteorna voda ob nalivih 
vdira proti hiši. Pove, da se je za izvedbo navedenih del po predračunu pripravljen 
odreči izplačilu sejnine za preteklo obdobje in se ta sredstva namenijo za realizacijo 
investicije. ◊ S predstavnikom Občine je dogovorjen terenski ogled in ureditev bankin 
z muldami.  

∗ Kompolje: ◊ Izvajanje zimske službe ni bilo redno izvajano na cesti proti Dvorcu, 
drugih težav ni bilo zaznati. ◊ Po končani zimski sezoni se bodo tudi na Kompolju 
nadaljevala dela za izgradnjo sekundarnega optičnega omrežja. ◊ Sanacija obstoječih 
kanalov za odvod meteorne vode iz ceste pri gostišču Felicijan bo izvedena v 
prihodnjem tednu. ◊ Nujne so sanacije poškodb in položitev muld na cesti Lisičje 
Jame.  

∗ Konjsko: ◊ Na odseku pri kapelici, kje je bila položena nova asfaltna površina v sklopu 
izgradnje optičnega omrežja, je počil asfalt (neutrjen spodnji ustroj) – poziv GVO-ju, 
da nastale poškodbe sanira. ◊ Na vlogo krajanov je podana pobuda za postavitev 
usmerjevalnih krajevnih tabel za naselje Konjsko na križišču R1-215 in LC Radna – 
Konjsko, kjer že stoji tabla za Telče - pobuda se pošlje na DRSC in Občino Sevnica.    

∗ Vrh: ◊ Uporabniki vodovoda Vrh so v pričakovanju za nadaljevanje del za priključitev 
na nov vodni vir iz vrtine v Grahovici.  

∗ Šmarčna: ◊ V letošnjem letu se bo izvedlo dokončanje del za zunanjo ureditev okolice 
cerkve na Šmarčni. ◊ Ob cesti za Savo med Kompoljem in Šmarčno je odtrgalo velik 
del brežine, tako da prevoznost ceste ni več mogoča. Zalašček Alojz pove, da je bila 
problematika izpostavljena na zadnji seji občinskega sveta in podan odgovor Infre, ki 
si bo zadevo ogledala in v letošnjem letu tudi pristopila k sanaciji.  

∗ Jablanica: ◊ Zaradi popravila okvar na mehanizaciji, ki jih je imel izvajalec zimske 
službe, je prišlo dvakrat do časovnega zamika pluženja, drugače pa je izvajanje 
zimske službe potekalo nemoteno. ◊ V sklopu letošnje zimske službe nista bila zajeta 
cestna odseka Živa Gora – Kovač Branko in Jablanica – Kovač Jože, zato je podan 
predlog, da se preveri, ali je cesta javno dobro, ali le dostopna pot do objektov. ◊ Na 
lokalni cesti Jablanica – Brezovec pri Lovski koči se je na mestu, kjer je bila cesta lani 
sanirana, teren zopet pričel ugrezati in trgati – sporočiti na občino. ◊ Podan je 
predlog, da se pristopi k realizaciji ureditve JP Podzavrh – Vitovec (Zavine) in se 
cesta, kjer nastopi ovinek preseka in spelje naravnost. Lastnik zemljišča nima 
zadržkov za izvedbo del. ◊ ŠKD Jablanica Novi Grad, ki je izredno aktivno, je 
pristopilo k najemu zemljišča in nakupu kozolca, ki bo članom nudilo skupne prostore 
za izvedbo dogodkov, druženje, … 
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∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ V sklopu zimske službe ni bila redno plužena cesta Gabrje – 
Križišče (zaselek Pekel). ◊ V zaselku Pekel se brežine potoka vdirajo in spodjejo 
travnik v neposredni bližini – obvestiti VGP Novo mesto. ◊ Podana pobuda, da se na 
spodnji cesti Artiče skozi vas, ki je izredno ozka, postavi znak »dovoljeno za lokalni 
promet«.  

 
Ad 7 

Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 
 
Predsedujoči pove, da se je problematika v zadevi izgradnje hidroelektrarn obravnavala že v 
sklopu točke 6.   
 

Ad 8 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči pove, da je seja občinskega sveta bila sklicana 27.2.2013. Člana občinskega 
sveta povesta, da je občinski svet obravnaval predlog odloka o občinskih cestah in javnih 
površinah ter potrdil dokumente za energetske sanacije osnovnih šol, med njimi tudi za OŠ 
Boštanj. Zalašček Alojz je podal pobudo, da se po končanem opravljanju zimske službe 
sanirajo poškodbe na cestiščih, med drugim tudi na LC Graščina – Boštanj, ki je bila 
prekopana za priključitev poslovne cone na vodni vir vrtine B-3.  
 

Ad 9 
Razno 

 
Predsedujoči seznani prisotne z dopisom Zavoda KŠTM v zadevi organizacije poletnega 
karnevala v Sevnici – parada humorja 2013 in pozove člane sveta, da spodbudijo društva na 
svojih območjih k sodelovanju.  
 
Seja zaključena ob 19.30 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
    Možic Ivan                       Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 


