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Boštanj, 16. november 2011   
 

ZAPISNIK 
2. korespondenčne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je potekala od četrtka, 10.11.2011, do ponedeljka, 14.11.2011, do 10. ure, 
osebno, po pošti, po fax., po elektronski pošti oz. telefonu.  

 
 
GRADIVO OSEBNO VROČENO: 
ČLANOM SVETA: Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Knez Vincenc, 
Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
Gradivo je bilo osebno vročeno vsem članom sveta KS.  
 
 
GRADIVO JE BILO POSLANO:  
OSTALI: Lisec Marko, Novšak Roman, Redenšek Maksimilijan, Simončič Gregor, Šnuderl Ivan  

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. sprejem rebalansa finančnega načrta za leto 2012. 
 

Ad 1 
 

Svet KS je na 5. redni seji dne 23.02.2011 obravnaval finančni načrt za leto 2012 in sprejel 
sledeči sklep: 
36.5.9 sklep: 
Svet KS je obravnaval predlog finančnega načrta za leto 2012 in ga potrdil v predstavljeni 
obliki v skupnem prihodku 210.780,00 EUR in skupnem odhodku 210.780,00 EUR.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 
Dne 14.10.2011 je bil na občino poslan rebalans finančnega načrta za leto 2012 s 
predobremenitvami, ki je bil narejen, zaradi zmanjšanja sredstev v letu 2011, v skupnem 
odhodku 210.780 EUR in skupnem prihodku 210.780 EUR. Višina sredstev s strani občine je 
znašala letno 155.680 EUR (za delovanje – 16.558 EUR, za investicije – 102.575 EUR in za 
NUSZ – 36.547 EUR).  
 
Na podlagi sprejetega Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v 
občini Sevnica se je višina dotacij za delovanje in investicijsko dejavnost spremenila.  
Za delovanje KS prejeme KS Boštanj 21.122,02 € (prej 16.558 €) in za investicije 
123.816,28 € (prej 102.575 €). Dotacija za NUSZ krajevnim skupnostim ni več dodeljena kot 
ločena postavka, ampak je le-ta zajeta v investicijah.  
 
Skladno s podanimi usmeritvami in planiranimi sredstvi iz občinskega proračuna je bil 
pripravljen rebalans finančnega načrta za leto 2012.  
Spremembe so bile narejene na naslednjih postavkah: 
 
NA PRIHODKOVNI STRANI  

- konto 740100 – občinski proračun – redna dejavnost se popravi znesek na 21.122,02 
€ (prej 16.558 €) 

- konto 740101 – občinski proračun – investicije se popravi znesek na 123.816,28 € 
(prej 102.575 €) 

- konto 740101 – občinski proračun NUSZ  se v celotnem znesku izloči (36.547 €) 
NA ODHODKOVNI STRANI  
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- proračunska postavka 60010 – administracija KS se v celotnem znesku 17.871 € 
izloči; 

- pozitivno stanje v višini  7.129 EUR razdelimo na proračunsko postavko 13011 – 
zimska služba v višini 3.564 EUR  (prejšnje stanje 11.550 EUR, novo stanje 15.114 
EUR) in postavko 13012 – investicijsko vzdrževanje, konto 420402 – JP v naselju 
Boštanj – Dolenji Boštanj v višini 3.565 EUR (prejšnje stanje 0 EUR **, novo stanje 
3.565 EUR). 

  
** zaradi rebalansa s predobremenitvami za leto 2012 so bila planirana sredstva 22.929 EUR 
v celoti zmanjšana.  
 
Predlog sklepa se glasi: 
Svet KS Boštanj je na 2. korespondenčni seji obravnaval predlog rebalansa finančnega 
načrta za leto 2012 in ga potrdil v predstavljeni obliki v skupnem prihodku 200.038 EUR in 
skupnem odhodku 200.038 EUR.  
 
Člani sveta so prejeli glasovnico, na kateri so ustrezno obkrožili svojo odločitev (se 
strinjam/se ne strinjam) glede predlaganega sklepa.  
 
Na KS Boštanj je pravočasno prispelo vseh 11 pravilno izpolnjenih glasovnic.  
 
75.2.1 sklep (korespondenčna seja): 
Svet KS Boštanj je na 2. korespondenčni seji obravnaval predlog rebalansa finančnega 
načrta za leto 2012 in ga potrdil v predstavljeni obliki v skupnem prihodku 200.038 EUR in 
skupnem odhodku 200.038 EUR.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 
Seja zaključena v ponedeljek, 14.11.2011, ob 10. uri. 
 
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
 
           Karlovšek Brigita     Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


