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Boštanj, 06. oktober 2011  
 

ZAPISNIK 
8. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 
ki je bila dne 29. septembra 2011, ob 19.00 uri, 

v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj 
 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Karlovšek Brigita, 
Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Simončič Gregor – občinski svetnik, Redenšek Maksimilijan – občinski svetnik, Šnuderl Ivan, 
Novšak Roman, Šraj Mira – računovodja, Veselinovič Jasmina – tajnica KS. 
 
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 11 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 7. redne seje z dne 14.06.2011 in 1. 

korespondenčne seje od 23.08. do 29.08.2011 ter imenovanje dveh overiteljev 
bodočega zapisnika, 

3. aktivnosti pri obnovi TVD Partizana Boštanj, 
4. prireditve ob občinskem prazniku v KS Boštanj, 
5. obravnava in potrditev rebalansa finančnega načrta KS Boštanj za leto 2011,  
6. potrditev plačila dela knjigovodkinji za prvo polletje, 
7. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS, 
8. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del, 
9. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva 

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

10. razno – prošnje, dopisi.  
 
69.8.1 sklep: 
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v obliki kot je predlagan tudi soglasno 
sprejet. 
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 14.06.2011 in  

1. korespondenčne seje sveta od 23.08.2011 do 29.08.2011 ter imenovanje dveh 
overiteljev bodočega zapisnika 

 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 7. redne seje z dne 14.06.2011 in poda povzetek 
realizacije sprejetih sklepov.  



 2

Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
 
70.8.2 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 7. redno sejo z dne 14.06.2011 ni. V potrjeni 
obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči prebere sklep zapisnika 1. korespondenčne seje, ki je potekala od 23.08. do 
29.08.2011 in poda povzetek realizacije sprejetega sklepa. 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.   
 
71.8.3 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 1. korespondenčno sejo, ki je potekala od 
23.08. do 29.08.2011 ni. V potrjeni obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Karlovšek Brigita in Stopar Janez.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  

Ad 3 
Aktivnosti pri obnovi TVD Partizana Boštanj  

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi aktivnosti v sklopu TVD Partizana Boštanj in 
povabi Novšak Romana, da prisotne podrobneje seznani z načrtovanimi aktivnostmi.  
Novšak Roman pozdravi vse prisotne in pove, da so bili poplačani vsi računi za opravljena 
dela preteklega leta. Plan DŠR Partizan Boštanj so sledeče aktivnosti: ureditev ozvočenja 
(del sredstev bo pridobljenih iz razpisa), zunanja ureditev doma (urediti prostor pod 
nadstreškom), postavitev zaščitne mreže, izgradnja balinišča, ki se prestavi dokler dela za 
izgradnjo optičnega omrežja ne bodo končana ter najpomembnejše oprema kuhinje 
(pridobiti rabljeno kuhinjsko opremo iz DUO Impoljca). Novšak Roman vpraša, ali je 
mogoče v letošnjem letu pridobiti del sredstev za nameravane investicije. Pridobljena 
sredstva iz javnega sklada je mogoče koristiti le, če je udeležba lastnih sredstev v deležu 
50%. Predsedujoči mu poda odgovor, da zaradi zmanjšanja sredstev iz občinskega 
proračuna, teh finančnih sredstev ni mogoče planirati za plačilo investicij v letošnjem letu. 
Novšak Roman še pove, da bo predvidoma do konca meseca oktobra urejeno lastništvo 
zemljišč TVD Partizana.  
Predsedujoči se zahvali Novšak Romanu za predstavitev planiranih investicij.  
 

Ad 4 
Prireditve ob občinskem prazniku v KS Boštanj  

 
Predsedujoči pove, da je mesec november praznik občine Sevnica v sklopu katerega 
potekajo številne prireditve in otvoritve novih investicij (javni poziv občine je priložen v 
gradivu za sejo). Osrednja slovesnost ob počastitvi občinskega praznika bo v petek, 
11.11.2011, na kateri bodo podeljena tudi občinska priznanja. Ena izmed dobitnic je tudi 
Šraj Mira. Predsednik predlaga, da se v sklopu občinskega praznika izvedejo tudi otvoritve 
naših investicij – cesta Laze – Gavžna Gora (Rak), cesta Vozenk na Križu in celostna 
ureditev naselja Log. Predsednik povabi prisotne, da podajo še svoje predloge. Drugih 
predlogov ni.  
Predsedujoči seznani prisotne, da bo tajnica vzpostavila kontakt z organizatorji po vaških 
skupnostih, da se dogovorijo termini otvoritev in ostale aktivnosti.  
 

Ad 5 
Obravnava in potrditev rebalansa finančnega načrta KS Boštanj za leto 2011  

 
Predsedujoči seznani prisotne, da je v gradivu za sejo priložen sklep občine o začasnem 
zadržanju izvrševanja proračuna občine za leto 2011. Ukrepi, ki se izvedejo so: ustavitev 
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prevzemanja obveznosti, podaljšanje pogodbenih rokov plačil, ustavitev izplačevanja 
investicijskih in materialnih transferov vsem proračunskim uporabnikom in ustavitev 
prerazporejanja sredstev skladno s 7. členom Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 
2011 oz. Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011. Ukrepi so predlagani 
za največ 45 dni in pomenijo izvrševanje oziroma neplačilo ali delno plačilo posameznih 
izdatkov oz. izvrševanje proračuna na primarnih zakonskih podlagah do priprave rebalansa. 
Predsedujoči pove, da to pomeni tudi zmanjšanje proračunskih sredstev iz občinskega 
proračuna za investicijsko dejavnost v višini 25.644 €. To so tri dvanajstine sredstev, ki jih 
KS prejeme s strani občine za planirane investicije. Naloga sveta KS je, da se seznani z 
rebalansom za leto 2011, o njegovi potrditvi pa odloča občinski svet Občine Sevnica.  
Predsedujoči pove, da je bila dne 12.09.2011 sklicana komisija za investicije v sestavi Knez 
Vincenca, Šlogar Juraja, Zalašček Alojza in predstavnikov KS v sestavi Udovč Jožeta, 
Veselinovič Jasmine ter Šraj Mire. Komisija je pripravila rebalans 2011, ki je priloga v 
gradivu za sejo. Predsedujoči pove, da je občina že pripravila rebalans za leto 2011 za KS 
Boštanj, ki ga je komisija za investicije pregledala in podala spremembe na predlagani 
predlog rebalansa.  
Predsedujoči povabi Šraj Miro, da prisotnim predstavi predlagane spremembe. Šraj Mira 
pozdravi vse prisotne in jim poda obrazložitev na postavkah, kjer so nastale spremembe, 
zaradi zmanjšanja sredstev.  
Predsedujoči se zahvali za podrobno predstavitev rebalansa. Prisotne seznani, da sta bili 
od zadnje seje sveta sklicani 2 seji predsednikov svetov KS v občini Sevnica. Zaradi 
podžupanske funkcije Kukec Janza je bilo potrebno imenovati novega predsednika svetov 
KS. Eden izmed predlaganih kandidatov je bil tudi sam, vendar je funkcijo odklonil. Nova 
predsednica svetov KS je postala Mirt Slavica iz KS Krmelj. Predsedujoči še pove, da je bil s 
strani občine podan predlog nove kvote sredstev za delitev med KS za delovanje in 
investicije za leto 2012, iz sedanjih 1.700.000 € na 850.000 €. Predsedujoči še izpostavi 
obravnavo Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini 
Sevnica na prihajajoči seji občinskega sveta. Predsedujoči poda mnenje, da se obravnava 
pravilnika umakne iz dnevnega reda in izrazi odklonilno stališče do vsebine pravilnika. 
Predsedujoči poda točko v razpravo.  
Lisec Tomaž izrazi mnenje, da občinska uprava skuša privarčevati na vseh postavkah, razen 
pri postavkah, ki zajemajo delo občinske uprave, kar je nesprejemljivo. Na sejo občinskega 
sveta bo podan predlog, da se izplačila za občinske svetnike znižajo za 20%. Izpostavi tudi 
problem sredstev iz naslova jedrske rente in se opredeli negativno do sprejema pravilnika. 
Pohvali delo predsedujočega, ki se izredno zavzema za ohranitev delovanja KS.  
Predsedujoči pove, da se višina nadomestila za stavbno zemljišče že nekaj let ne 
spreminja, kljub temu, da se je na območju KS zgradilo več poslovnih objektov.  
Knez Vincenc pove, da se v tem trenutku ne da veliko narediti proti zmanjšanju sredstev in 
je potrebno rebalans oblikovati po najboljših močeh. Predsedujoči izrazi strah, da si občina 
prizadeva čim prej prenesti vodovodno omrežje in pokopališko dejavnost v upravljanje 
javnega podjetja.  
Šnuderl Ivan se vključi v razpravo in pove prisotnim, da zmanjšanje sredstev ne prinaša nič 
dobrega in vodi k ukinitvi krajevnih skupnosti. KS Boštanj je bila do leta 1958 samostojna 
občina in od leta 1960 dalje KS, to je že 52 let. Glede na velikost naše KS  in gospodarski 
potencial je nekorektno za občino, da se razpravlja o tovrstnih zadevah.  
Zalašček Alojz poda svoje stališče, da so člani sveta voljeni s strani krajanov, ki tvorijo 
krajevno skupnost, zato se je potrebno za njih zavzeti in se opredeliti ne glede na 
strankarsko pripadnost. Opredeli se proti pravilniku in rebalansu 2011, ki je posledica 
zmanjšanja sredstev krajevnim skupnostim. Lisec Tomaž pritrdi mnenju Zalašček Alojza.  
Glušič Igor se pridruži mnenju predhodnikov in pove, da bo naslednje leto delovanje KS na 
področju investicij okrnjeno.  
Šlogar Juraj pove, da je tudi njegovo stališče odklonilno do pravilnika in rebalansa, ki je 
posledica zmanjšanja sredstev. S sprejetjem le teh, je to startna pozicija za prihodnja 
leta.  
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72.8.4 sklep: 
Svet KS Boštanj se je seznanil s predlogom sprememb v finančnem načrtu za leto 2011 in 
podal negativno mnenje, ker predlagane spremembe v finančnem načrtu niso bile 
usklajene z dejansko realizacijo in ne omogočajo realizacijo finančnega plana za leto 2011.   
Svet KS Boštanj se je seznanil tudi s predlogom sprememb v finančnem načrtu za leto 2011, 
ki ga je pripravila Komisija za plan in investicije dne 12.09.2011 in ga potrdil v 
predstavljeni obliki (v prilogi).  
Svet KS Boštanj se je seznanil tudi s predlogom Pravilnika o nalogah, delovanju in 
financiranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica in podal negativno mnenje.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  

Ad 6 
Potrditev plačila dela knjigovodkinji za prvo polletje 

 
Predsedujoči seznani prisotne v zadevi izplačila nagrade računovodkinji Šraj Miri za 
opravljena dela na KS Boštanj za 1. polletje 2011, ki znaša 900 € neto in poda točko v 
razpravo. Razprave ni.  
 
73.8.5 sklep: 
Svet soglasno sprejme sklep, da se računovodji za 1. polletje 2011 izplača nagrada v višini 
900 € neto.  
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  

Ad 7  
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih: 
VO BOŠTANJ (Udovč Jože, Zalašček Alojz, Lisec Tomaž): ◊ podpisana je bila pogodba za 
izgradnjo novega mostu čez Mirno z ostalo pripadajočo infrastrukturo (širina mostu bo 
omogočala dvosmerni promet s hodnikom za pešce in javno razsvetljavo), dela se bodo 
predvidoma pričela v mesecu oktobru;  ◊ aktivno potekajo dela na pokopališču Boštanj; 
ciprese, ki so bile poškodovane, so bile podrte; osrednji del starega dela pokopališča bo 
tlakovan z zatravitvijo v sredinskem delu, cvetlična zasaditev se bo izvedla tudi v 
betonskih ceveh, postavljene bodo zapornice na vhodu proti mrliški vežici in na spodnje 
parkirišče; ◊ za ciprese, ki so bile posekane na pokopališču Boštanj, smo v zameno dobili 
bukova drva za ogrevanje TVD Partizana; ◊ v mesecu oktobru in novembru se bodo pričela 
izvajati dela za izgradnjo optičnega omrežja tudi v strnjenem delu naselja;  
 
VO KRIŽ (Knez Alojz): ◊ na vlogo vaškega odbora Križ so bila postavljena 3 cestna ogledala 
na nevarnih odsekih priključevanja na cesto; ◊ podana je prošnja za postavitev še 1 
cestnega ogledala na ovinku na javni poti Artiče; ◊ podana je  prošnja za finančno pomoč 
pri izgradnji cerkve na Kovačem hribu v višini 10.000 € - predsedujoči mu poda odgovor, da 
glede na sedanje kritično finančno stanje, se prošnja prestavi v obravnavo na eno od 
prihodnjih sej sveta, ko bo znano nadaljnje finančno stanje KS; ◊ po vaški skupnosti so bile 
razdeljene pogodbe za priključitev na optično omrežje – interesenti jih bodo dostavili v 
pisarno KS;  
Knez Alojz povabi vse prisotne na prireditev, ki jo bo organiziral DUO Impoljca s svojimi 
varovanci, dne 07.10. v OŠ Boštanj.  
 
VO LUKOVEC (Androjna Boris): ◊ krajani Lukovca so navdušeni nad izgradnjo optičnega 
omrežja, ki bo doprinesla posodobitev v kraju; delež podpisanih pogodb je izredno visok; ◊ 
izrazi kritiko nad popravilom pretrgane vodovodne cevi in telefonskega kabla, ki sta 
posledica polaganja optičnega kabla; prosi, da KS vzpostavi kontakt z izvajalcem, da v čim 
krajšem času sanira pretrgani telefonski kabel;  
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VO KONJSKO (Stopar Janez): ◊ krajanom so bile dane v podpis pogodbe za priključitev na 
optično omrežje, velik del pogodb je že podpisanih; trasa optičnega omrežja bo potekala 
skupaj s povezovalnim vodovodnim omrežjem Laze – Rtiče – Konjsko v dolžini približno 600 
metrov; ◊ krajani so sami nabavili 2 luči za javno razsvetljavo, nabaviti in vgraditi je 
potrebno še kabel, zato poda prošnjo za dodelitev sredstev za dograditve obstoječe javne 
razsvetljave – predsedujoči mu poda odgovor, da se najprej pridobi okvirna vrednost 
investicije, nato se skladno z dogovorom pristopi k dograditvi;  
 
VO VRH (Možic Ivan): ◊ na cerkvi na Topolovcu je bil postavljen strelovod in urejeno 
odvodnjavanje; ◊ zaradi pomanjkanja vode na Vrhu, so v poletnih mesecih dovažali vodo v 
vodohran; zaradi zmanjšanega dotoka vode je potrebno razmišljati o priključitvi na 
vodovodno omrežje Boštanj, ki se oskrbuje iz vrtine; ◊ na LC Boštanj – Vrh je potrebno čim 
prej popraviti mulde, ki so bile poškodovane v sklopu izgradnje optike;  
 
VO ŠMARČNA (Knez Vincenc): ◊ v cerkvi na Šmarčni poteka notranja ureditev – na spletu 
je na voljo ogled poteka poslikave; ◊ v prihodnjem tednu bo potekal sestanek s 
predstavnikom GVO in  interesenti glede izgradnje širokopasovnega omrežja;  
   
VO KOMPOLJE (Karlovšek Brigita): ◊ podana je bila prošnja za postavitev cestno hitrostnih 
ovir na lokalni cesti v naselju Kompolje (priloga v gradivu za sejo); ◊ s strani krajanov 
Lisičjih jam je bila podana prošnja za vgraditev kanalizacijskih cevi sočasno z izgradnjo 
optičnega omrežja – krajani so bili usmerjeni na Komunalo Sevnica in občino; ◊ potrebno je 
urediti avtobusno postajališče na priključku JP Lisičje jame in asfaltirati približno 200 
metrski odsek ceste med igriščem v Lisičjih jamah in Deželakom;  
 
VO JABLANICA (Glušič Igor): ◊ aktivno potekajo dela v sklopu izgradnje optičnega 
omrežja; ◊ potrebno pokrpati luknje na cesti v Sončniku in Jablanici;  
 
VO Log (Šlogar Juraj): ◊ zaključujejo se dela na kanalizacijskem omrežju, le še 3 
gospodinjstva niso priključena na CČN; v sklopu izgradnje se urejajo tudi lastniška 
razmerja na javnih površinah; ◊ postavljeni so bili temelji za postavitev oglasnih desk 
(kozolčkov);   
 
Novšak Roman predlaga, da se z izvajalcem optičnega omrežja dogovori, da se sočasno z 
glavno traso optike izvedejo tudi sekundarni priključki, da ne bo kasneje nepotrebnega 
ponovnega posega v prostor. Zahtevati je potrebno, da v kolikor teren to dovoljuje, se 
izvedejo podboji pod cestiščem in ne prekopi asfalta. Predsedujoči se strinja z navedenim 
in pove, da bo se bo KS pogovorila z izvajalcem.  
 
V gradivu za sejo so bili predloženi naslednji dokumenti: 

o obvestilo krajanom o gradnji optičnega omrežja, 
o dopis občine v zadevi sprememb v poslovanju krajevnih skupnosti, 
o soglasje krajanov Mrtovca za priključitev na javno vodovodno omrežje Boštanj – levi 

breg (vodovod Jablanica). 
 

Ad 8 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
V sklopu izgradnje HE Blanca je potrebno na Logu še zgraditi zadrževalnike naplavin na 
treh potokih. Vzpostavi se kontakt z podjetjem Infra, da podajo informacijo, kako potekajo 
aktivnosti za izvedbo te investicije.  
 

Ad 9 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo 

svetniki KS) 
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Predsedujoči povabi člane občinskega sveta Občine Sevnica, da podajo povzetek zadnje 
sklicane seje občinskega sveta in predstavijo gradivo za prihodnjo sejo.  
Za dobitnico priznanja občine Sevnica je bila na predlog KS izbrana Šraj Mira, ki bo 
priznanje prejela na osrednji občinski prireditvi v mesecu novembru. Lisec Tomaž pove, da 
bo na jutrišnji seji občinskega sveta dano v obravnavo gradivo v zadevi komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč na območju PC ob HE Boštanj in izrazi kritiko, da je občina 
nekooperativna do investitorjev.  
Novšak Roman poda vprašanje, kaj je z delovanjem NO v KS Boštanj. Na podlagi pregleda 
statuta občine Sevnica formirani nadzorni odbori krajevnih skupnosoti ne obstajajo več. 
Predsedujoči mu poda odgovor, da s sprejetjem statuta občine Sevnica prenehajo veljati 
statuti krajevnih skupnosti, posledično tudi NO v krajevnih skupnostih. Člani NO bodo s 
strani občine o tem pisno obveščeni.  
 

Ad 10 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj: 
74.8.6 sklep: 

1. Društvo upokojencev Sevnica: zahvala za dodeljeno dotacijo za delovanje društva; 
2. Karlovšek Brigita v imenu krajanov Kompolja: vloga za postavitev cestno hitrostnih 

ovir – ležečih policajev v vasi Kompolje → člani sveta podprejo postavitev hitrostnih 
ovir na Kompolju, podpora se v pisni obliki pošlje na občino; 

3. Uporabniki ceste Dolenji Boštanj – Grahovica (v imenu uporabnikov Zagrajšek 
Alojz): vloga za postavitev dveh cestnih ogledal na JP Dol. Boštanj – Grahovica – 
Zagrajšek in JP Dolenji Boštanj – Grahovica → prošnji se odobri; 

4. Uporabniki ceste v Dolenjem Boštanju pri ŽP (v imenu uporabnikov Marolt Rafko): 
prošnja za asfaltacijo ceste v Dolenjem Boštanju → realizacija prošnje se prestavi v 
leto 2012; 

Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). 
Sklep sprejet.  
 
Občina Sevnica je na KS naslovila dopis v zadevi dostopnosti invalidov do javnih objektov in 
institucij javnega pomena. Predsedujoči predlaga, da člani sveta v tajništvo podajo 
podatke glede dostopnosti do javnih objektov (večnamenski domovi, mrliške vežice, 
pokopališča, itd.) v njihovi vaški skupnosti.  
 
Novšak Roman izpostavi neurejeno lastništvo na objektu Šalamon Roka v Zapužah – predlog 
za rušitev objekta in razširitev cestišča. Poda informacijo, da bodo predstavniki geodetskih 
uprav na terenu pričeli izvajati ogled dejanskega stanja med evidentiranimi gradnjami in 
črnimi gradnjami.  
 
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje. 
Seja zaključena ob 20.55 uri. Ob zaključku seje se število članov sveta ni spremenilo. 
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
 
 
    Karlovšek Brigita     Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 


