Boštanj, 02. marec 2011
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 23. februarja 2011, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan,
Stopar Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Perčič Roman – občina Sevnica, Kozjak Jelko – Hidrosvet d.o.o., Simončič Milan – skrbnik
spletne strani KS Boštanj, Šnuderl Ivan – član NO, Lisec Marko – član NO, Novšak Roman –
predsednik NO, Simončič Gregor – občinski svetnik, Veselinovič Jasmina – tajnica KS.
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 10 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil
sklepčen.
Predlog dnevnega reda:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 25.01.2011 ter
imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,
4. predstavitev projekta sekundarne kanalizacije Sevnica – Boštanj,
5. poročilo NO o pregledu finančnega poslovanja za leto 2010 v KS Boštanj,
6. razprava in potrditev zaključnega računa za leto 2010 KS Boštanj,
7. pregled in obravnava finančnega načrta za leto 2011 in leto 2012,
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.
28.5.1 sklep:
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v obliki kot je predlagan tudi soglasno
sprejet.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 25.01.2011 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 4. redne seje z dne 25.01.2011 in ga poda v
obravnavo in potrditev.
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29.5.2 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 4. redno sejo z dne 25.01.2011 ni. V potrjeni
obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Karlovšek Brigita in Možic Ivan.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Šlogar Juraj poda predlog, da se dorečejo aktivnosti in terminski plani glede zasaditve
dreves ob cestišču proti pokopališču Boštanj in dokončanje zasaditve ob pločnikih pri OŠ
Boštanj. Predlaga, da se preuči možnost zasaditve iglavcev (borovci) in ne listavcev, zaradi
lažjega vzdrževanja površin pod njimi (odpadanje listja). Predsedujoči predlaga, da se čim
prej izvede terenski ogled s predstavnikom Zavoda za gozdove (Prah Jože).
Ad 3
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
Predsedujoči pozdravi skrbnika spletne strani KS Boštanj, Simončič Milana in ga povabi, da
poda poročilo o delovanju spletne strani v preteklem letu. Simončič Milan pozdravi vse
prisotne, se zahvali za povabilo in poda poročilo.
Pove, da je bila spletna stran KS Boštanj na naslovu http://www.ks-bostanj.si dostopna vse
dni v letu, brez tehničnih težav. V preteklem letu je bila podaljšana veljavnost domene pri
registrarju, dodana reportaža »otvoritev ceste Drbogovje«, vabila na seje sveta in
zapisniki. Redno so bila objavljena vsa obvestila, ki so bila posredovana iz tajništva KS:
zapore cest zaradi obnov in prireditev, volitve 2010, obvestila o razpisih. Objavljeni so bili
rezultati volitev v svet KS in občinski svet Občine Sevnica, vabila in informacije o
prireditvah, ki so jih posredovala društva in so se odvijala na področju KS Boštanj (TVD,
vinogradniki, ŠKD Mladi Boštanj). V knjigi gostov je bilo v letu 2010 6 novih vpisov.
Statistično gledano je bilo v letu 2010 zabeleženih 3980 dostopov do strani, kar je v
povprečju okvirno 11 obiskov dnevno in 16,5% več kot v letu 2009. Obisk je po dnevih
približno enakomerno porazdeljen. Največ klikov je na stran z zapisniki, okvirno 50%. Iz
Slovenije je do spletne strani dostopalo 97,8 % obiskovalcev, sledijo obiskovalci iz ZDA in
Nemčije. Največ obiskovalcev je zabeleženih med 11. in 14. uro, po dneh pa je na prvem
mestu ponedeljek, najslabši obisk pa je ob sobotah.
Simončič Milan povabi društva, šolo, župnijo in vse ostale, ki prirejajo razne prireditve, da
izboljšajo informiranje ter napovedi in fotografije pošljejo uredniku spletne strani.
Predsedujoči se zahvali za izčrpno poročilo ter poda točko v razpravo. Lisec Tomaž pohvali
delovanje spletne strani ter predlaga, da se preuči možnost razširitve kapacitete spletne
strani za objavo več slikovnega gradiva.
30.5.3 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo avtorskega honorarja za urednika spletne strani,
Simončič Milana v višini 150 EUR neto. Razprave ni.
31.5.4 sklep:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo honorarja po avtorski pogodbi Simončič Milanu
v višini 150,00 € neto.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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Ad 4
Predstavitev projekta sekundarne kanalizacije Sevnica - Boštanj
Predsedujoči pozdravi vabljena gosta, Perčič Romana iz oddelka za okolje in prostor
Občine Sevnica in Kozjak Jelka projektanta iz podjetja Hidrosvet. Perčič Roman in Kozjak
Jelko predstavita prisotnim temeljne elemente izgradnje sekundarne kanalizacije Sevnica –
Boštanj. Namen investicije je rešiti problem odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda na
območju Sevnice in Boštanja. Na določenih predelih je obstoječe kanalizacijsko omrežje
neustrezno, pojavljajo se »ozka grla«. Perčič Roman pove, da znaša ocenjena vrednost
projekta 2.150.000 EUR, od tega je pridobljenih 1.500.000 EUR nepovratnih sredstev.
Projekt zajema 8,5 km kanalizacijskih vodov in 2 črpališča. V skladu z državnimi predpisi je
potrebno kanalizacijsko omrežje zgraditi do leta 2015, do leta 2017 pa se mora izvajati
tudi čiščenje odpadne vode. Kozjak Jelko seznani prisotne, da bo predvidoma 30% celotne
kanalizacije zgrajene na območju Boštanja, t.j. cca. 1,8 km. Rekonstrukcija
kanalizacijskega omrežja na območju Boštanja se nanaša predvsem na reševanje
obstoječega omrežja in reševanja ozkih grl ter izlivov v Mirno. Na območju naselja Boštanj
in Dolenji Boštanj bo izveden mešani sistem (fekalne+meteorne vode), na območju obrtne
cone Boštanj pa ločen sistem. Vsem prisotnim predstavi rekonstrukcijo posameznih
kanalizacijskih odsekov tudi na kartah projektne dokumentacije. Predsedujoči se zahvali za
obsežno predstavitev in povabi člane sveta, da podajo vprašanja in predloge na
predstavljeno investicijo.
Androjna Boris poda vprašanje, kako se bo izvajala priključitev kanalizacije v naseljih
Lukovec, Jablanica, Konjsko – t.j. naseljih, ki so višje ležeča, kjer je razpršena gradnja in
so odmaknjena od središč mest. Perčič Roman mu poda obrazložitev, da občina Sevnica ni
zavezana k izgradnji kanalizacijskega omrežja, v kolikor na predmetnem območju ni več
kot 50 PE. V tem primeru se naselje ali skupek stanovanjskih hiš priključi na malo čistilno
napravo, ki jo v višini 50% sofinancira občina Sevnica na podlagi objavljenega razpisa.
Občina Sevnica lahko za naselja, kjer ni zavezana k izgradnji kanalizacijskega omrežja
naroči študijo odvodnjavanja.
V nadaljevanju razprave so podana vprašanja v zadevi kanalizacijskega omrežja, ki se
nanašajo na obrtno cono Boštanj, novo naselje, širjenje pozidave v gornjem Boštanju,
rekonstrukcijo lokalne ceste Globela, zaselka Zapuže. Predsedujoči predlaga, da se glede
na izpostavljeno problematiko izvede ogled dejanskega stanja skupaj s predstavnikom
občine in projektanta, ter se na terenu dogovorijo rešitve in predlogi izvedbe.
Knez Vincenc izpostavi kanalizacijsko omrežje Šmarčna in pove, da so pridobljena soglasja
in potrebna dokumentacija. Perčič Roman vzame zadevo na znanje.
Predsedujoči se povabljenima gostoma zahvali za obsežno predstavitev in odgovore na
podana vprašanja.
Ad 5
Poročilo NO o pregledu finančnega poslovanja za leto 2010 v KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede o pregledu finančnega poslovanja KS Boštanj, pozdravi
predsednika NO, Novšak Romana in člana NO, Šnuderl Ivana in Lisec Marka, ter jih povabi,
da svetu KS podajo poročilo o finančnem poslovanju za leto 2010. Novšak Roman pozdravi
vse prisotne in predstavi poročilo o pregledu finančnega poslovanja v letu 2010. Pove, da
je bil nadzorni odbor konstituiran na zadnji seji sveta KS Boštanj, kot nov član se je NO
pridružil Lisec Marko. Večjih problemov v letu 2010 ni bilo, se je pa poznala finančna kriza
in občasni zamiki nakazovanja sredstev s strani Občine Sevnica. Plan je bil realiziran v
okviru predvidenih finančnih sredstev, čeprav večjih investicij v letu 2010 ni bilo začetih.
NO je pregledal realizacijo priporočil preteklih let (iz poročila pregleda poslovanja 2009):
1. Uskladiti akt o sistemizaciji delovnih mest v KS Boštanj v skladu z dejanskih
stanjem, spremembami zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakonom o
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2.

3.

4.

5.

minimalni plači - priporočilo ni realizirano. Pojasnilo vodstva KS: skladno s predpisi
in dogovori z Občino Sevnica, se predvideva sistemizacija tajnice KS v okviru
občinske uprave, zato se skladno s sklepom seje sveta KS Boštanj z dne 15.7.2010
te aktivnosti zamrzne.
V skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja in primerljive prakse občine
Sevnica v letu 2010 sprejeti pravila oziroma pravilnik o postopkih izbiranja
izvajalcev del v KS Boštanj (v skladu s priporočili in dobro prakso, ki je bila
omenjena v zapisniku za leto 2009) – priporočilo ni realizirano v celoti (NO je
pogrešal zapisnik o prevzemu izvedenih del). Pojasnilo vodstva KS: v letu 2010 ni
bilo novih razpisov, so pa bile zaključene nekatere investicije iz prejšnjih let.
Izdela se posebna štampiljka o seznanitvi predstavnika vaškega odbora ali
gradbenega odbora, ki se odtisne na fakturo pred plačilom in jo omenjeni
predstavniki potrdijo (s tem se tajnici olajša delo, obenem pa bo bolj jasno, kaj
posamezne zabeležke oziroma podpisi na fakturi pomenijo) – priporočilo je
realizirano.
Krajevna skupnost naj v sodelovanju s ŠD TVD Partizan Boštanj čim prej pristopi k
reševanju lastniških razmerij na objektu TVD, kamor so bila v zadnjih letih vložena
velika sredstva za vzdrževanje in obnovo – priporočilo je realizirano. Pojasnilo
vodstva KS: pogodba o prenosu lastništva je bila sklenjena v decembru 2010.
Zadeva je v fazi priprave predloga za vpis v zemljiško knjigo.
PGD Boštanj je potrebno opozoriti na redno izdajanje faktur, sicer se naj fakture po
zakonsko pretečenem in razumnem roku za obračun storitev in stroškov zavračajo in
storitev razume kot donacijo delu KS Boštanj – priporočilo je bilo realizirano.

Knjigovodkinja Šraj Mira je na sestanku NO pojasnila postavke zaključnega računa in izkaza
prihodkov in odhodkov KS Boštanj za leto 2010. Pripravila je tudi primerjalni pregled
poslovanja in razčlenitev po posameznih kontih. Na vprašanja nadzornikov so odgovarjali
predsednik KS, tajnica KS in knjigovodkinja.
Po razpravi je NO, na podlagi 50. člena Statuta KS, soglasno sprejel ugotovitveni sklep:
1. Krajevna skupnost Boštanj je imela v letu 2010 315.581,47 EUR prihodkov (indeks
107) in 317.511,25 EUR odhodkov (indeks 106). Presežek odhodkov nad prihodki v
višini 1.929,78 EUR se pokrije iz sklada, ki je znašal po zaključnem računu za leto
2009 9.969,00 EUR. Tako ima KS presežek prihodkov nad odhodki (po konsolidaciji s
skladom) 8.039,22 EUR.
2. Poslovanje KS po razpoložljivih podatkih, pregledani dokumentaciji in opravljenih
razgovorih poteka v skladu s 50. členom Statuta, pod pogojem, da se upoštevajo
priporočila nadzornega odbora.
3. Nadzorni odbor predlaga Svetu KS, da se s sklepom zaveže k realizaciji priporočil
NO in sprejme ustrezna »pravila« izbiranja ponudb izvajalcev storitev v KS Boštanj.
Da bi bilo poslovanje krajevne skupnosti kar se da transparentno, poraba sredstev pa
namenska, smotrna, gospodarna in racionalna, ter prihodki čim večji, je nadzorni odbor
sprejel še naslednja priporočila oziroma predloge Svetu KS Boštanj:
1. Uskladiti akt o sistemizaciji delovnih mest v KS Boštanj v dogovoru z Občino
Sevnica.
2. V skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja in primerljive prakse občine
Sevnica v letu 2011 sprejeti opomnik oziroma navodilo o postopkih izbiranja
izvajalcev del v KS Boštanj (v skladu s priporočili in dobro prakso, ki je omenjena v
tem zapisniku), predvsem za investicije, kjer je KS Boštanj udeležena z več kot
10.000 EUR.
3. Preučiti možnost, kako na finančno sprejemljiv način zagotoviti nadzor nad
izvajanjem večjih investicij, ki jih vodi KS Boštanj.
4. Od strokovne službe Občine Sevnica pridobiti realne podatke o sredstvih »NUSZnadomestila za uporabo stavbnih zemljišč«, ki so pobrana na območju KS Boštanj.
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K uresničitvi navedenih priporočil se je potrebno zavezati z ustreznim sklepom, določiti
nosilce in postaviti roke za realizacijo.
Predsedujoči se predsedniku in članoma NO zahvali za izčrpno pripravljeno poročilo ter
poda točko v razpravo. Lisec Tomaž pohvali delo nadzornikov in poslovanje KS, ki je lahko
vzor tudi drugim KS. Šlogar Juraj se pridruži mnenju Lisec Tomaža.
32.5.5 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil s poročilom nadzornega odbora o pregledu poslovanja KS
Boštanj za leto 2010.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
33.5.6 sklep:
Svet KS Boštanj se je obvezal, da bo v tekočem letu realiziral in izpolnil priporočila in
predloge NO iz seje NO o poslovanju KS v letu 2010. K realizaciji priporočil in predlogov se
pristopi takoj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 6
Razprava in potrditev zaključnega računa za leto 201 KS Boštanj
Predsedujoči povabi knjigovodkinjo Šraj Miro, da prisotnim članom sveta predstavi
zaključni račun za leto 2010, ki je podano kot gradivo na mizo. Šraj Mira pozdravi vse
prisotne in predstavi zaključni račun za leto 2010 po posameznih postavkah.
Predsedujoči se zahvali za poročilo in podane obrazložitve ter poda točko v razpravo.
Razprave ni.
34.5.7 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z zaključnim računom za leto 2010 v skupnem prihodku
315.581,47 EUR in skupnem odhodku 317.511,25 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki v
višini 1.929,78 EUR se razporedi v sklad, ki je znašal po zaključnem računu za leto 2009
9.969,00 EUR. Tako znaša presežek prihodkov nad odhodki (po konsolidaciji s skladom)
8.039,22,00 EUR.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 7
Pregled in obravnava finančnega načrta za leto 2011 in leto 2012
Predsedujoči povabi knjigovodkinjo Šraj Miro, da prisotnim članom sveta predstavi predlog
finančnega načrta za leto 2011 in leto 2012, ki sta podana v gradivu za sejo. Šraj Mira
pozdravi vse prisotne in predstavi predlog finančnega načrta za leto 2011-2012 po
posameznih postavkah. Predsedujoči se zahvali za podano poročilo in obrazložitev ter
predstavi pomembnejše investicijske programe v letu 2011 in 2012.
V letu 2011 se v okviru investicij predvideva nadaljevanje obnove cerkve na Šmarčni,
rekonstrukcija in asfaltacija ceste Vozenk ter poplačilo obveznosti za rekonstrukcijo in
asfaltacijo ceste Drbogovje. V sklopu tekočega vzdrževanja javnih poti bodo v okviru
finančnih sredstev urejene tudi druge javne poti. Na področju oskrbe z vodo bo zgrajena
povezava vrtine B-2 in B-4 v dolini Grahovice. V letu 2011 se bodo izvajala investicijska
dela tudi na pokopališču Boštanj in vzdrževalna dela na mrliški vežici Boštanj. Planirana so
sredstva za dokončanje zunanje ureditve pri TVD Partizanu in ureditev prostorov v kletni
etaži v večnamenskem domu na Logu.
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Predsedujoči pove, da v letu 2012 KS s strani Občine Sevnica ne bo več pridobila namenskih
finančnih sredstev za investicije, zato je tudi proračun KS temu prilagojen. V sklopu
investicijskega vzdrževanja in gradnje cest se predvideva ureditev javnih poti v naselju
Boštanj – Dol. Boštanj, na področju tekočega vzdrževanja pa bodo urejene in vzdrževane
javne poti na območju KS Boštanj. Večje investicije se v okviru vodooskrbe predvidevajo na
območju Jablanice, povezava Novi Grad-Vitovec in Jablanica-Lovska koča. Sredstva za
dokončanje del so namenjena mrliški vežici Boštanj, pokopališču Boštanj in TVD Partizanu
Boštanj.
Predsedujoči poda predlog finančnega načrta za leto 2011 in leto 2012 v razpravo.
Predsedujoči seznani prisotne, da se na Občini Sevnica pripravlja nov odlok kategorizacije
cest na območju občine. Kategorizacija JP se bo razdelila na dva sklopa, I. in II.
kategorizacija, tako da bo tudi ključ financiranja temu prilagojen.
Knez Vincenc se vključi v razpravo in pove, da glede na to, da v letu 2012 ni planiranih
namenskih investicijskih sredstev, so predvideni stroški KS na enaki ravni. Predsedujoči se
pridruži njegovemu mnenju in pove, da se jim z ukinitvijo namenskih sredstev za
investicije krajevnih skupnosti jemlje en del avtonomnosti, zato bo potrebno aktivno
sodelovanje članov sveta in občinskih svetnikov, da bodo investicije uvrščene v občinski
proračun.
Lisec Tomaž pove, da bo potrebno tesno sodelovanje KS, članov sveta in NO. Poleg
navedenih investicijskih sredstev v načrtu za leto 2011 in 2012 se zavzema za
rekonstrukcijo in asfaltacijo ceste Gabrje-Križ, ceste Poganka in dokončanje že začetih
investicij.
Stopar Janez vpraša, zakaj v planu za leto 2011 ni uvrščena asfaltacija ceste Poganka,
glede na to, da v letu 2010 ni bila realizirana. Predsedujoči mu poda odgovor, da cesta
Poganka v letu 2010 ni bila uvrščena v finančni načrt.
Knez Vincenc pohvali pripravljenost sodelovanja krajanov pri izvajanju investicij, z delom
in finančnimi vložki. Vaški in gradbeni odbori skušajo v največji meri finančna sredstva
oplemenititi.
35.5.8 sklep:
Svet KS je obravnaval predlog finančnega načrta za leto 2011 in ga potrdil v predstavljeni
obliki v skupnem prihodku 282.646,00 EUR in skupnem odhodku 282.646,00 EUR.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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.
Ad 8
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih:
VO BOŠTANJ: ◊ zaključuje se investicija priključitve vodovoda Apnenik na vodovodni
sistem Boštanj-levi breg; v fazi dokončanja je povezava vrtin B-2 in B-4;
VO LOG: ◊ potekajo aktivnosti glede izgradnje kanalizacije Log; potekajo dogovori glede
odprtja kamnoloma Log za potrebe vaške skupnosti Log v času izgradnje kanalizacije;
potrebno izvesti nasip nabrežine od bivše hiše Malešič do glavnega kolektorja ob Savi
(poslati dopis na Infro);
VO KONJSKO: ◊ potrebno izvesti popravilo makadamske ceste Poganka – v prvi fazi je
potrebno pridobiti cca. 20 m3 peska za tekoče vzdrževanje, asfaltacijo ceste pa nato
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uvrstiti tudi v plan; potrebno izvesti ogled javne razsvetljave na Konjskem, ker luč pri
Vidmarju še vedno ne gori;
VO KOMPOLJE: ◊ na igrišču na Kompolju je potrebno postaviti gole in koše – krajani so
sami pripravljeni narediti konstrukcijo, v kolikor pridobijo sredstva za material; dodatno bo
potrebno naročiti še mreže.
37.5.10 sklep:
Svet KS se je seznanil s tekočimi aktivnostmi po vaških odborih in sprejel sklep:
1. da se izda naročilnica za 20 m3 peska za namen makadamskega vzdrževanja ceste
Poganka, pod pogojem, da je prevoz materiala in vgradnja je v lastni režiji
uporabnikov ceste;
2. izda se naročilnica za dobavo materiala za namen izdelave konstrukcije za gole in
koše na igrišču Kompolje v višini cca. 200 EUR.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči pove, da bo po sprejetju občinskega proračuna za leto 2011 na občino podan
zahtevek za nakazilo 60.000 EUR namenskih investicijskih sredstev. V sklopu zimske službe
se predvideva, da bodo obveznosti do izvajalcev nižje od planiranih finančnih sredstev.
Preko Komunale Sevnica je na KS Boštanj zaposlen javni delavec, ki se je izkazal za
pridnega, vestnega in organiziranega, tako da poziva predstavnike vaških skupnosti, da na
KS podajo potrebe po vzdrževanju javnih poti in javnih površin. S pomočjo javnega delavca
in izvajalca bo izvedeno čiščenje propustov na JP in obrez drevja nad in ob cestišču
(pridobiti soglasje lastnika gozda).
Ad 9
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
V sklopu izgradnje HE na spodnji Savi ni bilo aktivnosti, ki bi se nanašale na KS Boštanj.
Ad 10
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva za
prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsedujoči pove prisotnim, da bo 28.02.2011 sklicana občinska seja, na kateri bo
najpomembnejša točka obravnava dvoletnega proračuna za leto 2011-2012.
Ad 11
Razno – prošnje, dopisi
Predsedujoči poda v obravnavo prispeli prošnji Aktiva žena Boštanj in Društva
vinogradnikov Sevnica-Boštanj, ki sta podana v gradivu za sejo. Predsedujoči odpre
razpravo. Po razpravi o višini dotacije sprejme svet sledeča sklepa.
38.5.11 sklep:
Svet je soglasno sprejel sklep, da se prošnji Aktiva žena Boštanj za namen nabave namiznih
prtov ugodi v višini 200 EUR.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
39.5.12 sklep:
Svet je soglasno sprejel sklep, da se prošnji Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj za
namen nabave predpasnikov z društvenim logotipom ugodi v višini 350 EUR.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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Novšak Roman pove, da sta bila s Šlogar Jurajem na sestanku glede izvedbe grajskega
karnevala v mesecu maju. Iz KS Boštanj bosta na karnevalu sodelovali dve skupini, ena iz
Loga in druga iz Šmarčne. Prizadevamo pa si, da bi eno skupino aktivirali tudi v Boštanju.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja zaključena ob 20.40 uri. Ob zaključku seje se število prisotnih članov sveta na seji ni
spremenilo.

Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Karlovšek Brigita
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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