
 1

Boštanj, 22. januar 2012   
 

ZAPISNIK 
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 
ki je bila dne 6. decembra 2011, ob 18.00 uri, 

v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj 
 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar 
Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Simončič Gregor – občinski svetnik, Šnuderl Ivan, Veselinovič Jasmina – tajnica KS. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. 
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne in čestita Lisec Tomažu za izvolitev v državni zbor. 
Čestitki se pridružijo tudi ostali člani sveta. Lisec Tomaž se zahvali za čestitke ter podporo 
in pove, da bo še naprej aktivno sodeloval na lokalnem nivoju. Šnuderl Ivan predlaga, da se 
pridobijo podatki o volitvah v državni zbor za območje KS, ki se jih zapiše v zapisnik.  
Predsedujoči prične sejo.  
 

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 8. redne seje z dne 29.09.2011 in 2. 

korespondenčne seje, ki je potekala od 10.11.2011 do 14.11.2011 ter imenovanje 
dveh overiteljev bodočega zapisnika, 

3. organizacija delovanja zimske službe na javnih poteh v sezoni 2011/12, 
4. prireditev ob kulturnem prazniku, 
5. predlogi dobitnikov priznanj, 
6. cenik pokopaliških in pogrebnih storitev na pokopališčih v KS Boštanj, 
7. seznanitev z aktivnostmi v zadevi reorganizacije delovanja KS, 
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.  
 
Predsedujoči poda predlog dnevnega reda v razpravo. Razprave ni.  
 
76.9.1 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.  
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Ad 2 
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 29.09.2011 in  

2. korespondenčne seje sveta, ki je potekala od 10.11.2011 do 14.11.2011 ter 
imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika 

 
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 8. redne seje z dne 29.09.2011 in poda povzetek 
realizacije sprejetih sklepov.  
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
 
77.9.2 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 8. redno sejo z dne 29.09.2011 ni. V potrjeni 
obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči prebere sklep zapisnika 2. korespondenčne seje sveta, ki je potekala od 
10.11. do 14.11.2011 in poda povzetek realizacije sprejetega sklepa. 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
 
78.9.3 sklep: 
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 2. korespondenčno sejo, ki je potekala od 
10.11 do 14.11.2011 ni. V potrjeni obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Šlogar Jure in Zalašček Alojz.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Organizacija delovanja zimske službe na javnih poteh v sezoni 2011/12 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi organizacije delovanja zimske službe na javnih 
poteh na območju KS Boštanj v sezoni 2011/12 in seznani prisotne, da je bil dne 
24.11.2011 sklican sestanek z izvajalci zimske službe, na katerem se je obravnavala 
problematika pluženja na kritičnih odsekih in cenik za izvajanje zimske službe v letošnji 
sezoni.  
Izvajalci zimske službe so podali relacije, kjer je potrebno pred zimo opraviti obsek vej na 
drevesih, ki visijo nad cestiščem in ob obilnem sneženju otežujejo opravljanje del. Dela v 
sodelovanju z izvajalcem, Pompe Andrejem, že izvaja javni delavec. Na sestanku so bile 
pregledane tudi trase po posameznih izvajalcih. Že v lanski sezoni je bilo s strani VO 
Jablanica podan predlog, da pluženje in posip na območju Jablanice prevzame izvajalec 
Bizjak Jože, ki pa dodatnih relacij ne želi prevzeti. Razen manjših sprememb izvajanja 
zimske službe po posameznih izvajalcih ostajajo relacije nespremenjene. Na sestanku je 
bil sprejet zaključek, da cenik izvajanja zimske službe na javnih poteh v sezoni 2011/12 
ostaja nespremenjen, razen za izvajanje pluženja na območju naselja Boštanj – Dolenji 
Boštanj, ki ga opravlja Zalašček Alojz. Pluženje na območju naselij je izredno oteženo, 
zaradi ozkih ulic in dostopnih poti, zato se dela opravljajo počasneje kot pluženje ostalih 
cest. Vsled tega je večja poraba goriva ter potrebna večja vzdrževalna dela in stroški za 
brezhibno delovanje vozila za opravljanje zimske službe. 
 
79.9.4 sklep: 
Svet se je seznanil z organizacijo zimske službe na javnih poteh na območju KS Boštanj in 
soglasno sprejel cenik za opravljanje zimske službe v sezoni 2011/12.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
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Ad 4 
Prireditev ob kulturnem prazniku 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi prireditve ob kulturnem prazniku in prazniku 
krajevne skupnosti. Prisotne seznani, da je letošnji nosilec kulturnega dela OŠ Boštanj, ki 
se že intenzivno pripravlja na prireditev. Prireditev bo kot vsako leto povezovala Jelka 
Bec. Po končani prireditvi bo tudi pogostitev sodelujočih in gostov, ki jo bosta pripravila 
Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj in Aktiv žena Boštanj. Termin prireditve je 
usklajen s kulturno prireditvijo, ki jo organizira Občina Sevnica. Prireditev ob kulturnem 
prazniku in prazniku KS Boštanj bo v petek, 3. februarja, ob 18. uri, v dvorani TVD 
Partizana Boštanj. Predsedujoči povabi vse prisotne na prireditev. Vabila bodo vsem 
zbranim poslana teden dni pred prireditvijo.  
 

Ad 5 
Predlogi dobitnikov priznanj 

 
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi podelitve priznanj KS. Skladno s Pravilnikom o 
razpisu in podeljevanju priznanj KS se podeljujeta dve plaketi Vladimirja Stovička 
krajanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in 
skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju 
krajanov, razvoju in ugledu KS Boštanj na področju gospodarstva, kulture, športa, 
zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti.  
Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS Boštanj za leto 2012 je bil objavljen 
29.11.2011 in je priložen v gradivu za sejo. Rok za oddajo predlogov je 29. decembra 2011. 
Predsedujoči pove, da bodo na januarski seji sveta v gradivu za sejo podani vsi prispeli 
predlogi, o dobitnikih priznanj pa bo odločal svet KS.  
 

Ad 6 
Cenik pokopaliških in pogrebnih storitev na pokopališčih v KS Boštanj 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da je s strani Občine Sevnica skladno s sklepom sveta 
krajevnih skupnosti prispel dopis v zadevi delovanja in izvajanja nalog krajevnih skupnosti, 
v katerem pozivajo KS, da pripravijo cenike pokopaliških in pogrebnih storitev in najemnin 
za leto 2012. Cenike bo primerjala občinska uprava, ki jih bo skupaj s posamezno krajevno 
skupnostjo uskladila in jih nato posredovala v potrditev na občinski svet Občine Sevnica. 
Potrjeni ceniki bodo osnova za pripravo pogodb s Komunalo Sevnica za izvajanje 
pokopališke in pogrebne dejavnosti s 1.1.2012.  
Predsedujoči pove, da je KS skupaj s predstavniki za pokopališča Log, Kompolje in Boštanj 
izpolnila priloženi obrazec z enotno terminologijo, ki je priložen v gradivu za sejo ter ga 
poda v obravnavo in potrditev.  
Zalašček Alojz je kritičen do poenotenja cenika s cenikom JP Komunala Sevnica. Z dvigom 
cenika v letošnjem letu je bilo tudi nekaj kritik krajanov, zato bi dodatno povišanje 
povečalo nezadovoljstvo najemnikov grobov na pokopališčih v KS Boštanj. Obstoječe cene 
so usklajene s stroški, ki nastajajo na posameznih pokopališčih, zato je nesmiselno, da se 
cene poenotijo.  
 
80.9.5 sklep: 
Svet se je seznanil in potrdil cenike za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na 
pokopališčih Boštanj, Kompolje in Log v KS Boštanj.   
 
Predsedujoči pove, da so se planirana dela na pokopališču Boštanj zaključila. Odzivi 
krajanov in drugih obiskovalcev na obnovo pokopališča so pozitivni, zato je potrebno, da se 
investicija tlakovanja povezovalnih poti v prihodnjem letu z razpoložljivimi finančnimi 
sredstvi nadaljuje.   
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Ad 7  

Seznanitev z aktivnostmi v zadevi reorganizacije delovanja KS 
 

Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi reorganizacije delovanja KS. Prisotne seznani, 
da KS skladno z zakonodajo ne more biti več delodajalec, zato bo s 01.01.2012 prišlo do 
prenosa zaposlitve na Občino Sevnica. Zaposlena Veselinovič Jasmina bo tako z novim 
letom zaposlena preko Občine Sevnica, javni delavec Pfajfar Jože pa preko Komunale 
Sevnica, vendar do ostalih sprememb na področju dela ne bo prišlo in ostaja v obstoječi 
obliki kot do sedaj, kar je bilo dogovorjeno na sestanku pri županu dne 15.11.2011. 
Predsedujoči pove, da je potrebno delovno mesto tajnice v celoti ohraniti na sedežu KS, s 
čimer se zagotavlja nemoteno tekoče delovanje KS. Predsedujoči poda točko v razpravo. 
Člani sveta izrazijo strinjanje o ohranitvi polnega delovnega časa na sedežu KS in 
sprejmejo sledeči sklep.  
 
81.9.6 sklep: 
Svet se je seznanil z reorganizacijo delovanja KS s 01.01.2012 in sprejel sklep, da se 
delovno mesto tajnice in javnega delavca ohranita v obstoječi obliki na sedežu krajevne 
skupnosti.  

 
Ad 8 

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): ◊ na dane vremenske razmere 
še vedno aktivno poteka izgradnja širokopasovnega omrežja; prekopi cestišča so začasno 
sanirani in zagotavljajo prevoznost in izvajanje zimske službe, spomladi bodo izvajalci 
pričeli z asfaltacijo prekopanih cestišč in ga povrnili v prvotno stanje; ◊ opravljena dela na 
pokopališču Boštanj so izvedena kvalitetno in v časovnem roku, zato pohvali izvajalca del, 
Gradbeništvo Dolničar; ◊ dela za izgradnjo mostu čez Mirno so začasno ustavljena, zaradi 
energetskega kablovoda – za prestavitev kablovoda je potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo; ◊ zaključujejo se dela na rekonstruirani in na novo asfaltirani lokalni cesti 
Radna – Konjsko, odsek Radna – Siliko – manjka še del pločnika; ◊ izvedena je bila 
preplastitev spodnje ceste na Radni na odseku Mizarstva Judež – Praznik v dolžini približno 
50 metrov z zarobničenjem; ◊ objavljen je bil razpis za izbor izvajalca za rekonstrukcijo 
lokalne ceste Globela in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnica – 
Boštanj; ◊ Šlogar Jure, ki je zadolžen za pridobitev ponudb za zasaditev dreves na relaciji 
gospodarsko poslopje Župnije Boštanj – pokopališče Boštanj pove, da je pridobil ponudbo 
za javorje (nizkorastoči javorji s kroglasto obliko), debeline 8 cm, v višini približno 60 – 90 
€/sadiko, kar predstavlja velik finančni izdatek glede na dejstvo, da je potrebnih približno 
60 sadik. V teku je pridobitev še druga ponudba drugega ponudnika.  
 
* odide Lisec Tomaž  
 
VO Log (Šlogar Juraj): ◊ na Logu je potekala otvoritev kanalizacijskega omrežja in cestne 
infrastrukture – investicija je bila financirana  s strani Občine Sevnica in v manjši meri KS 
Boštanj; ◊ v teku so aktivnosti za odmero zemljišča, ki je v lasti KS in odkupa dela 
zemljišča za namen ureditve potoka mimo VČN doma na Logu in dovozno pot za 
gospodnijstvo Savinc s strani podjetja Infra;  ◊ aktivnosti v zadevi odkupa podstrešne etaže 
v  VČN domu na Logu so zastale, ker znani kupec ne kaže več tolikšnega interesa za odkup 
podstrešja. 
 
VO JABLANICA (Glušič Igor): ◊ v sklopu izgradnje širokopasovnega omrežja na območju 
Jablanice so bili manjši zapleti, ki pa so se uspešno rešili, da se je investicija lahko 
nemoteno izvajala naprej; nad izvedbo del so zadovoljni in nimajo pripomb na opravljena 
dela; ◊ na predstavnika za izgradnjo optičnega omrežja je potrebno nasloviti dopis za 
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sanacijo udrtega dela cestišča na odseku Vitovec – Lužar – Kramparšek; ◊ v začetku 
decembra je pod okriljem Športnega društva Jablanica potekalo miklavževanje (objavljen 
članek v Grajskih novicah); aktivnega delovanja ŠD Jablanica v zadnjih letih ni bilo, zato je 
bila dana pobuda, da aktivnosti društva zopet oživijo; v ta namen so potekali vpisi v 
članstvo društva, ki ima v tem trenutku 120 članov.  
 
VO ŠMARČNA (Knez Vincenc): ◊ na območju Šmarčne ni bilo težav v sklopu izgradnje 
optičnega omrežja; ◊ aktivnosti ob obnovi cerkve na Šmarčni še vedno potekajo – freske so 
končane, material za tlake je že dostavljen, izveden odvod meteorne vode, fasada in 
streha na zvoniku; ◊ še vedno ostaja odprta cesta Dvorec - Šupa – Šmarčna – nerešene 
zadeve med krajani in podjetjem Infra in izgradnja kanalizacijskega omrežja. 
 
VO VRH (Možic Ivan): ◊ poškodovane mulde v sklopu izgradnje optičnega omrežja so bile 
sanirane z betonom – poraja se strah, da bo nastalo preveč škode do spomladi, saj so 
mulde speljane mimo jaškov (dolvodno od gospodinjstva Vintar) – potrebno opraviti ogled 
na terenu (obvesti se izvajalca del, predstavnika podjetja GVO); ◊ z zagotavljanjem oskrbe 
s pitno vodo v tem trenutku nimajo težav, kljub temu pa je potrebno v prihodnje pristopiti 
k dolgoročnejšemu zagotavljanju zadostne količine vode.  
 
VO KONJSKO (Stopar Janez): ◊ potekala je otvoritev ceste Laze – Rak; ◊ aktivno se 
izvajajo priprave za izgradnjo optičnega omrežja in položitev vodovodnih cevi Laze – 
Konjsko. 
 
VO LUKOVEC (Androjna Boris): ◊ izgradnja optičnega omrežja je končana; krajani so 
nezadovoljni nad saniranimi prekopi na cestiščih (3 prekopi) – pojavljajo se posedi; ◊ 
makadamska cesta »čez Kavc« je v izredno slabem stanju zaradi prekopov (blatno cestišče) 
– potrebno obvestiti izvajalca del za dostavo peska za nasip; ◊ izvajalcu del Hribar Mirku 
podjetje GVO še ni povrnilo stroškov za sanacijo vodovodnega omrežja zaradi pretrganja 
cevi; ◊ na seji občinskega sveta Občine Sevnica je potrebno podati vprašanje, kaj je s 
čistilnimi napravami za naselje Lukovec; ◊ lokalna cesta Lukovec je izredno spolzka, ne le 
ob deževnem vremenu in ne omogoča varne prevoznosti – nasloviti vprašanje na Občino 
Sevnica oz. na sejo občinskega sveta.  
    
VO KRIŽ (Knez Alojz): ◊ izvajajo se dela za izgradnjo optičnega omrežja;  ◊ postavljeno 
ogledalo na priključku lokalne ceste Križ na Mirensko cesto je bilo odtujeno – potrebno 
postaviti novo ogledalo za varno vključevanje na regionalno cesto;  ◊ potekala je otvoritev 
ceste Vozenk – v imenu krajanov se zahvali za finančno podporo in sodelovanje.  
 
Na seji občinskega sveta Občine Sevnica se strani občinskih svetnikov v KS Boštanj 
izpostavi: 

- kako daleč je priprava gradiva za prekategorizacijo cest 
- nerealizirana asfaltacija ceste Dvorec - Šupa – Šmarčna 
- priključitev gospodinjstev na čistilno napravo za naselje Lukovec 
- sanacija spolzkega cestišča na LC Radna – Lukovec 
- ohranitev delovanja KS z zaposlenimi v obstoječi obliki 
- višina NUSZ in rente iz naslova HE 
- aktivnosti v zadevi izgradnje mostu čez Mirno  

 
V gradivu za sejo je priložen naslednji dokumenti: 

o sklep Občine Sevnica o začasni popolni zapori mostu čez reko Mirno v Dolenjem 
Boštanju v območju mostu, v dolžini 40 metrov.  
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Ad 8 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
V sklopu izgradnje HE Boštanj je potrebno realizirati asfaltacijo ceste Dvorec - Šupa – 
Šmarčna.   
 

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) 
 

Predsedujoči povabi člane občinskega sveta Občine Sevnica, da predstavijo gradivo za 
prihodnjo sejo, ki bo jutri, 7.12.2011. Gradivo, ki se nanaša na KS je sprejetje sprememb 
statuta Občine Sevnica in Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih 
skupnosti. 
 

Ad 10 
Razno – prošnje, dopisi 

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

1. Društvo Trg Sevnica: ponudba za nakup monografije Grad Sevnica → za zbirko KS se 
nabavi 1 izvod knjige po ceni 59 €; 

2. Župnija Boštanj: prošnja za podporo pri praznovanju Miklavža 2011 za približno 180 
otrok → prošnji se odobri v višini 300 €; 

3. KDŠ Telče: prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok v sklopu miklavževanja → 

prošnji se odobri v višini 42 €; 
4. OŠ Boštanj: prošnja za finančno podporo pri obdaritvi otrok v sklopu božično – 

novoletnega praznovanja → prošnji se odobri v višini 300 €. 
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje. 
 
Seja zaključena ob 19.40 uri. Ob zaključku seje se število članov sveta spremenilo, med 
sejo je odšel Lisec Tomaž. 
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
 
 
 
    Šlogar Juraj      Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 

 


