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Boštanj, 14. december 2010 
 

ZAPISNIK 
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 
ki je bila dne 30. novembra 2010, ob 18.00 uri, 

v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj 
 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vincenc, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar 
Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Redenšek Maksimilijan, Simončič Gregor, Veselinovič Jasmina. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. 
 
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 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 sklepov in potrditev zapisnika 34. redne seje z dne 21.09.2010 in zapisnika 

1. redne (konstituivne) seje z dne 02.11.2010 ter imenovanje dveh overiteljev 
bodočega zapisnika, 

3. imenovanje komisij po statutu KS Boštanj: 
- potrditev predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, 
- imenovanje komisije za pripravo statuta KS Boštanj in poslovnika sveta KS 

Boštanj, 
- imenovanje komisije za plan in investicije, 

4. izvolitev in imenovanje članov nadzornega odbora v KS Boštanj, 
5. organizacija delovanja zimske službe na javnih poteh na območju KS Boštanj za 

sezono 2010/11, 
6. prireditev KS ob kulturnem prazniku, 
7. obravnava predlogov dobitnikov priznanj KS za leto 2011, 
8. obravnava sejnin za opravljanje funkcije članov sveta KS Boštanj, 
9. seznanitev s prijavo na javni razpis za izbor programov javnih del 2011, 
10. obravnava finančnega načrta KS za leto 2011 – 2012, 
11. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
12. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del, 
13. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva 

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

14. razno – prošnje, dopisi.  
 
Predsedujoči poda predlog, da se v dnevni red pod točko 3. uvrsti dodatna alineja, ki se 
glasi: »imenovanje komisije za kulturo in društvene dejavnosti«. 
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6.2.1 sklep: 
Ostalih dopolnil na predlog dnevnega reda ni. Dnevni red je potrjen z dodatno alinejo pod 
točko 3, ki se glasi: »imenovanje komisije za kulturo in društvene dejavnosti«. 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 34. redne seje z dne 21.09.2010 in zapisnika 1. 
redne (konstituivne) seje z dne 02.11.2010 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega 

zapisnika 
 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 34. redne seje z dne 21.09.2010 in zapisnika 1. 
redne seje z dne 02.11.2010 in ga poda v obravnavo in potrditev.  
 
7.2.2 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 34. redno sejo z dne 21.09.2010 in 1. redne 
seje z dne 02.11.2010 ni. V potrjeni obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Šlogar Juraj in Glušič Igor.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

Ad 3 
Imenovanje komisij po statutu KS Boštanj: 

- potrditev predsednika komisije za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja, 
- imenovanje komisije za pripravo statuta KS Boštanj in poslovnika sveta KS 
Boštanj, 

- imenovanje komisije za plan in investicije, 
- imenovanje komisije za kulturo in društvene dejavnosti. 

 
Predsedujoči pozove prisotna člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da podata predlog za imenovanje predsednika te komisije. Knez Vincenc in 
Zalašček Alojza predlagata za predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Karlovšek Brigito. Predsedujoči poda predlog v razpravo. Razprave ni.  
 
8.2.3 sklep: 
Za predsednico komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imenovana 
Karlovšek Brigita.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči pozove prisotne, da podajo predloge za imenovanje članov komisije za 
pripravo statuta KS Boštanj in poslovnika sveta KS Boštanj. V komisijo so predlagani Lisec 
Tomaž, Androjna Boris in Knez Alojz. Predsedujoči poda predlog v razpravo. Razprave ni.  
 
9.2.4 sklep: 
V komisijo za pripravo statuta KS Boštanj in poslovnika sveta KS Boštanj so imenovani Knez 
Alojz kot predsednik komisije ter Lisec Tomaž in Androjna Boris kot člana komisije.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči pozove prisotne, da podajo predloge za imenovanje članov komisije za plan 
in investicije. V komisijo so predlagani Knez Vincenc, Zalašček Alojz in Šlogar Juraj. 
Predsedujoči poda predlog v razpravo. Razprave ni.  
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10.2.5 sklep: 
V komisijo za plan in investicije so imenovani Knez Vincenc kot predsednik komisije ter 
Zalašček Alojz in Šlogar Juraj kot člana komisije.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči pozove prisotne, da podajo predloge za imenovanje članov v komisijo za 
kulturo in društvene dejavnosti. Podan je predlog, da se iz sveta KS za člana imenuje 
Androjna Borisa. Za člane, ki pokrivajo posamezna društvena in kulturna področja pa so 
predlagani Levstik Janez, Šraj Mira, Krnc Tadeja, Žibert Alfons in Bec Jelka kot 
predsednica komisije. Naknadno se v komisijo imenuje še predstavnika TVD Partizana 
Boštanj. Predsedujoči poda predlog v razpravo. Razprave ni. 
 
11.2.6 sklep: 
V komisijo za kulturo in društvene dejavnosti so imenovani Androjna Boris, Levstik Janez, 
Šraj Mira, Krnc Tadeja, Žibert Alfons in Bec Jelka kot predsednica komisije. Naknadno se v 
komisijo imenuje še predstavnika TVD Partizana Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

Ad 4 
Izvolitev in imenovanje članov nadzornega odbora v KS Boštanj 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi izvolitve in imenovanja članov nadzornega 
odbora v KS Boštanj ter predstavi njihovo delo. Vse prisotne pozove, da podajo predloge za 
člane nadzornega odbora v KS Boštanj. Podani so predlogi, da se v nadzorni odbor v KS 
Boštanj imenuje Lisec Marka, Šnuderl Ivana in Novšak Romana. Prisotne seznani, da bodo 
člani izmed sebe do naslednje seje sveta imenovali tudi svojega predsednika. Predsedujoči 
poda predlog v razpravo. Razprave ni.  
 
12.2.7 sklep: 
V nadzorni odbor v KS Boštanj so imenovani Lisec Marko, Šnuderl Ivan in Novšak Roman.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

Ad 5 
Organizacija delovanja zimske službe na javnih poteh na območju KS Boštanj za sezono 

2010/11 
 
Predsedujoči seznani prisotne člane sveta, da sta dva izvajalca zimske službe, ki sta to 
delo opravljala v preteklih sezonah, podala odstopno izjavo. KS Boštanj je v tem času že 
zagotovila enega novega izvajalca, t.j. Hribar Mirka, z obstoječim izvajalcem zimske 
službe, Redenšek Francem pa se je dogovorila, da bo prevzel preostali del območja. S tem 
so vsa območja v KS Boštanj pokrita z izvajanjem zimske službe. Izvajalci bodo posipni 
material prevzemali na obstoječi lokaciji, t.j. na deponiji pri podjetju Gradnje Boštanj. 
Predsedujoči seznani člane sveta kdo so izvajalci zimske službe na javnih poteh na 
posameznih območjih oz. vaških skupnostih. Izvajalci zimske službe pridobijo naročilo oz. 
navodila za začetek izvajanja zimske službe v vsakem posameznem primeru od 
predstavnikov podjetja Gradnje Boštanj. Na lokalnih cestah izvaja zimsko službo 
koncesionar, podjetje Gradnje Boštanj. Cenik za opravljanje storitev pluženja in 
posipavanja ostaja nespremenjen in je podan v gradivu za sejo sveta.  
Predsedujoči pove, da so imeli izvajalci zimske službe pri prvem snegu tudi nekaj težav 
zaradi podrtega drevja, zaradi česar je prišlo do časovnega zamika pluženja in posipavanja 
na posameznih območjih. Pove, da bo potrebno najti način, da se obstoječe izvajalce 
zimske službe v času večjega sneženja razbremeni in s tem zagotovi čim hitrejšo 
prevoznost javnih poti v KS Boštanj. Izpostavi tudi vedno večjo nestrpnost s strani krajanov 
na določenih območjih. Predsedujoči poda točko v razpravo. V razpravo se vključijo člani 
sveta, ki predlagajo, da se posamezne relacije v vaških skupnosti pregledajo skupaj z 
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izvajalcem in predstavnikom vaške skupnosti ter določi kategorizacijo pluženja in 
posipavanja.  
Predsedujoči še seznani prisotne člane sveta, da dodatno pluženje in posipavanje javnih 
poti, ki jih ni v seznamu relacij, se lahko naroči le preko članov sveta KS in tajnice KS, ki 
se predhodno posvetuje s članom sveta iz tistega območja ali predsednika sveta KS. Vsa 
dodatna naročila se javijo na KS, v ustni ali pisni obliki.  
 
13.2.8 sklep: 
Svet KS Boštanj se je seznanil z aktualnimi informacijami glede opravljanja zimske službe v 
sezoni 2010/11 in potrdil cenik opravljanja storitev pluženja in posipavanja.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

Ad 6 
Prireditev ob kulturnem prazniku 

 
Predsedujoči pove, da že potekajo priprave na prireditev ob kulturnem prazniku, ki bo 
predvidoma 4. februarja 2011. Pove, da bo prireditev potekala v smislu recitatorskega 
večera, na kateri bodo sodelovali posamezniki in društva. Vso organizacijo prireditve je 
pod svoje okrilje prevzela Bec Jelka. Na prireditvi bo v zadnjem delu proslave KS podelila 
plaketi dobitnikoma priznanj KS Boštanj. Za pogostitev bodo poskrbele Aktiv žena Boštanj 
in Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj. Predsedujoči povabi vse prisotne na kulturno 
prireditev.  

Ad 7 
Obravnava predlogov dobitnikov priznanj KS za leto 2011 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da bo objavljen razpis za predloge dobitnikov priznanj KS 
Boštanj za leto 2011. Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani KS in v pisarni 
KS Boštanj v času uradnih ur. Rok za oddajo predlogov je 30.12.2010. Skladno s Pravilnikom 
o razpisu in podeljevanju priznanj KS se letno podelita 2 plaketi avtorja Vladimirja 
Stovička. Razpisna dokumentacija bo posredovana članom sveta KS in vsem društvom. O 
dobitnikih priznanj KS bo svet KS Boštanj odločal na naslednji seji.  
 
Androjna Boris poda predlog, da se za dobitnika priznanja KS imenuje g. in ga. Habinc iz 
Lukovca. Predsedujoči ga seznani, da je potrebno predlog podati na KS v pisni obliki v 
razpisnem roku.  

Ad 8 
Obravnava sejnin za opravljanje funkcije članov sveta KS Boštanj 

 
Predsedujoči seznani člane sveta, da je svet KS v letu 2007 sprejel sklep, da se članom 
sveta na letni ravni izplača sejnina, ki je enaka eni sejnini člana Občinskega sveta Občine 
Sevnica in je znašala neto 176,78 €/letno za člane, ki so bili prisotni na vseh sklicanih 
sejah v tekočem letu. Revalorizirana višina sejnine za člana Občinskega sveta Občine 
Sevnica znaša za leto 2010 neto 189,72 €. V letu 2009 je svet KS sprejel sklep o višini 
nadomestila za predsednika sveta, ki znaša neto 506,17 € na mesec (265,17 € znaša 
nagrada za vodenje KS in 241,00 € povrnitev stroškov prevoza za delo na terenu in 
telefonskih stroškov). 
Predsedujoči poda točko v razpravo. Razprave ni.  
 
14.2.9 sklep: 
Svet KS Boštanj se je seznanil z revalorizirano višino sejnine za leto 2010, ki znaša neto 
189,72 € in z višino nadomestila za vodenje KS za predsednika sveta KS Boštanj, ki znaša 
neto 506,17 €. 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
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Predsedujoči seznani prisotne člane sveta, da bodo vse obveznosti iz naslova sejnin za 
člane sveta prejšnjega mandata poravnane v letu 2011. Predsedujoči poda točko v 
razpravo. Razprave ni.  
15.2.10 sklep: 
Svet KS Boštanj je potrdil, da se za člane sveta iz prejšnjega mandata sveta KS poravnajo 
vse obveznosti iz naslova sejnin v letu 2011.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

Ad 9 
Seznanitev s prijavo na javni razpis za izbor programov javnih del 2011 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi prijave na javni razpis za izbor programov 
javnih del 2011. Pove, da je Zavod RS za zaposlovanje v Uradnem listu št. 85/2010 in na 
svoji spletni strani objavil javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2011. 
Glede na to, da je zaposlenemu Švigelj Darku, ki je opravljal dela na komunalni in 
pokopališki infrastrukturi potekla pogodba o zaposlitvi z dnem 16.11.2010, je smotrno, da 
se tudi KS prijavi na navedeni razpis in pridobi novega delavca, ki bo skrbel za urejenost 
infrastrukture na območju KS Boštanj. Zaposlitev je sklenjena za obdobje 1 leta za 30 urnik 
delovnik na teden. KS Boštanj bi se na razpis prijavila preko JP Komunala Sevnica. 
Obveznost KS je cca. 15% stroškov dela za zaposlenega delavca. Predsedujoči poda točko v 
razpravo. Razprave ni.  
 
16.2.11 sklep: 
Svet KS Boštanj se je seznanil z javnim razpisom za izbor programov javnih del v letu 2011 
in potrdil prijavo KS na navedeni razpis za pridobitev delavca, ki bo skrbel za urejenost 
javnih površin in infrastrukturo v KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  

Ad 10 
Obravnava finančnega načrta KS za leto 2011 – 2012 

 
Predsedujoči pove, da se je v preteklih dneh na KS pripravljal plan za leto 2011 – 2012, 
vendar višina sredstev za namenske dotacije s strani Občine Sevnica za leto 2012 še ni 
usklajena, zato bo v ta namen sklican sestanek z županom Občine Sevnica in predsedniki 
krajevnih skupnosti. Na prihodkovni strani se indeksi prihodkov za redno delovanje KS in 
investicije ne spreminjajo in ostajajo enaki kot v letu 2010. Na Občini Sevnica se 
pospešeno tudi pripravlja občinski proračun, v katerem so zajete tudi investicije, ki se 
nanašajo na KS Boštanj (most na Mirni, projekt celovite prometne infrastrukturne ureditve 
Boštanja, vodovodna povezava Laze – Konjsko). Predsedujoči pozove vse člane sveta, da do 
naslednje sklicane seje formirajo vaške odbore in pripravijo plane dela za leto 2011 in 
smernice za obdobje 2012-14.  
 

Ad 11 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih: 
VO LOG: ◊ formiran vaški odbor Log s pododbori; pojavljajo se manjši problemi z 
vodovodnim odborom, vendar bo situacija v kratkem času tudi urejena; ◊ aktivno poteka 
gradnja kanalizacijskega omrežja – pojavlja se problematika potokov (potekajo 
usklajevanja in dogovori z občino in VGP Novo mesto); ◊ izpostavi nestrpnost nekaterih 
krajanov Loga glede opravljanja zimske službe in predlaga, da se tem ljudem pošlje dopis; 
◊ cesta ob Savi na Logu je v slabem stanju – potrebna sanacija in nasutje; ◊ še vedno 
ostajajo odprti zadrževalniki naplavin na potokih na Logu;  
VO LUKOVEC: ◊ izpostavi se problematika cestnega uvoza na Lukovec iz ceste G1-5 
(potrebna razširitev) in preplastitev starega asfalta na dolžini cca. 200 metrov; predlaga se 
sklic sestanka s predstavnikom Občine Sevnica; ◊ lokalna cesta Radna – Lukovec se poseda 
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in asfalt poka na določenih predelih – potrebno preveriti garancijski rok na izvedena dela; 
predlaga se ogled na terenu in določitev aktivnosti za sanacijo, da se obstoječe stanje ne 
poslabša;  
VO JABLANICA: ◊ plaz v Novem Gradu pri Medvedu se nadaljuje; predlaga se ogled na 
terenu s predstavnikom Občine Sevnica; 
VO ŠMARČNA: ◊ brežine na reki Savi so močno poškodovane od septembrskih poplav; ◊ na 
območju Dvorec – Šmarčna je Sava odnesla polovico cestišča; predlaga se ogled na terenu s 
strani predstavnikov Infre;  
VO KONJSKO: ◊ pri gospodinjstvu Vidmar v vasi Konjsko ne gorijo luči – potrebno javiti 
koncesionarju; 
VO BOŠTANJ: ◊ javiti na pristojne institucije, da je potrebno čiščenje zadrževalnika 
naplavin na potoku v Apneniškem grabnu. 
 
V gradivu za sejo so bili pod točko 12. priloženi naslednji dokumenti: 
- dopis JP Komunala Sevnica – Vzdrževanje cest na območju KS Boštanj, 
- dopis KS na Občino Sevnica – Evidentirane poškodbe na infrastrukturi in drugih 

objektih ob poplavah v septembru 2010, 
- dopis KS na DRSC – Zaščita vtočnega jaška v Lisičjih Jamah v KS Boštanj (v sklopu 

izgradnje HE Boštanj), 
- dopis KS na Infro – Nadstrešnica v Lisičjih Jamah v KS Boštanj (v sklopu izgradnje HE 

Boštanj), 
- dopis Šunta Simon – Prošnja za ogled in morebitno vzdrževanje ceste na Vrhu → s 

predstavnikom VO Vrh se v spomladanskih mesecih opravi terenski ogled in 
dogovorijo aktivnosti za prihodnje (obvestiti lastnike).  

 
Ad 12 

Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 
 
Predsedujoči pove, da je bilo gradivo obravnavano že pod točko 11.  
 

Ad 13 
Seznanitev 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 prisotnim članom sveta KS 
predstavijo obravnavano gradivo za sejo občinskega sveta, ki je pomembno za KS Boštanj. 
Zalašček Alojz, Redenšek Maksimilijan in Simončič Gregor seznanijo prisotne, da je bila 
sklicana 1. redna (konstituivna) seja občinskega sveta Občine Sevnica, imenovana komisija 
za imenovanja, volitve in mandatna vprašanja. Druga redna seja pa je potekala skupaj z 
vsemi svetniki posavskih občin, na kateri so bile najbolj izpostavljene teme glede zaprtja 
porodnišnice Brežice in uprave PP Krško. 
Predsedujoči še pove, da je v gradivu za sejo podan dopis Občine Sevnica glede izbire 
dobitnikov priznanj Občine Sevnica v letu 2010. Predlagana kandidata s strani KS nista bila 
izbrana. 

Ad 14 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da so na KS prispele sledeče prošnje in dopisi: 
17.2.12 sklep: 
- OŠ Boštanj: vloga za pomoč pri decembrskem obdarovanju otrok → prošnji se 

odobri v višini 200,00 €; 
- Župnija Boštanj: vloga za pomoč pri praznovanju Miklavža 2010 → prošnji se odobri 

v višini 300,00 €; 
- KŠD Telče: vloga za pomoč pri obdaritvi otrok → prošnji se odobri v višini 42,00 €; 
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- ŽPZ Azalea: vloga za pomoč za tekoče delovanje društva → prošnji se odobri v višini 
100,00 € (sredstva so namenjena za delovanje društva do konca leta 2010, v 
prihodnjem letu pa mora društvo podati plan dela za leto 2011, v kolikor želi 
pridobiti sredstva s strani KS); 

- KŠD Lukovec: vloga za pomoč pri organizaciji prazničnega decembra na Lukovcu → 
prošnji se odobri v višini 70,00 €; 

- Baverlič Milan: prošnja za pesek za cesto Vitovec – Podzavrh → prošnji se odobri v 
višini 20 m3, v kolikor stranka zagotovi lasten prevoz in vgradnjo materiala. 

Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
V gradivu za sejo so blil pod točko 14. priloženi naslednji dokumenti: 
- Dopis KS na Zavod KŠTM v zadevi sofinanciranja table o Azaleji pontici; 
- Povabilo Lekarne Sevnica na predstavitev na temo zdravila in starostniki o pravilni 

in varni uporabi zdravil; 
- Obvestilo Okrajne volilne komisije Sevnica glede določitve glasovalnih mest za 

izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu Radioteleviziji Slovenija, ki bo v 
nedeljo, 12.12.2010. 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da bo v letošnjem letu Zavod KŠTM poskrbel za okrasitev in 
osvetlitev krožišč v Sevnici in Boštanju na temo sevniške voščenke.  
 
Predsedujoči pove, da bo v mesecu decembru praznovala 100 – let naša krajanka Blatnik 
Neža iz Konjskega, ki jo bosta skupaj z županom tudi obiskala in ji izročila simbolično 
darilo. 
 
Predsedujoči seznani prisotne, da bo novoletna seja sveta sklicana 21.12.2010 in bo 
potekala v dvorani Partizana Boštanj. Na novoletno sejo KS povabi poleg članov sveta, NO 
in svetnikov OS, tudi predstavnike društev, organizacij, podjetij in ostale predstavnike, ki 
so aktivno sodelovali s KS v preteklih letih in prispevali k kvalitetnejšemu bivanju naših 
krajanov in krajank.  
 
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje. 
Seja zaključena ob 20.00 uri. Ob zaključku seje se število prisotnih članov sveta na seji ni 
spremenilo.  
 
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
 
 
    Šlogar Juraj           Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


