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Številka: 013-0002/2014 
 

ZAPISNIK 
26. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 22. maja 2014, ob 19.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vinko, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Šlogar Jure, 
Udovč Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Redenšek Maksimilijan, Veselinović Jasmina.  
 
Odsotni: Karlovšek Brigita, Stopar Janez.  
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vabljene goste in člane sveta ter prične sejo.  
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 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 in potrditev zapisnika 25. redne seje sveta z dne 20.2.2014 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 po vaških 

skupnostih,  
4. Seznanitev s finančnimi poročili za postavko »Vzdrževanje javnih poti in površin 

2013« in »Transferi neprofitnim organizacijam 2013«, 
5. Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 za vodovodno 

dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg),  
6. Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 za pokopališko 

dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log),  
7. Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2013/2014,  
8. Potrditev višine sejnin in nadomestila predsedniku za vodenje KS,  
9. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
10. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
11. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

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

12. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
175.1.26 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
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Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje sveta z dne 20.2. 2014  in  

imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika 
 

Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 25. redne seje z dne 20. 2. 2014 ter poda povzetek 
realizacije sprejetih sklepov.  
Spletna stran KS Boštanj je na predlog skrbnika Simončič Milana in velike pomoči s strani 
Knez Dejana dobila novo preobleko. Obema sodelujočima se predsednik zahvali za njuno 
pomoč in trud. Vse prisotne povabi, da obiščejo novo spletno stran KS. Realizirano je bilo 
nakazilo avtorskega honorarja za skrbnika spletne strani. Zaključni račun za leto 2013 je bil 
posredovan v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica, ki ga je potrdil v predstavljeni 
vsebini. Predvidoma v mesecu juliju bodo vsem društvom na podlagi sklepa sveta nakazane 
dotacije za redno delovanje v letu 2014.  
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
176.2.26 sklep: 
Pripomb na zapisnik 25. redne seje z dne 20. 2. 2014 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na 
spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Knez Alojz in Androjna Boris.    
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 po vaških 

skupnostih 
 
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2013 po 
vaških skupnostih, ki so predložena v gradivu za sejo in odpre razpravo. Pove, da so pri 
nekaterih finančnih poročilih v zadnjem delu prikazane odprte obveznosti leta 2013, ki so bile 
poravnane v letu 2014.  
 
Razprave ni.  
 
* pride Lisec Tomaž 
 
177.3.26 sklep: 
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 po vaških 
skupnostih in jih potrdil v predlagani obliki.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 4 
Seznanitev s finančnimi poročili za postavko »Vzdrževanje javnih poti in površin 2013« 

in »Transferi neprofitnim organizacijam 2013« 
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Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili za postavko »Vzdrževanje javnih poti in 
površin v letu 2013« ter »Transferi neprofitnim organizacijam 2013«, ki sta predložena v 
gradivu za sejo.  
 
Odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
 
178.4.26 sklep: 
Svet KS se je seznanil s finančnima poročiloma za postavko »Vzdrževanje javnih poti in 
površin 2013« in »Transferi neprofitnim organizacijam 2013« ter ju potrdil v predlagani obliki.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 za vodovodno 

dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg)  
 
Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili izvedenega programa za leto 2013 za 
vodovodno dejavnost – vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg, ki sta predložena v 
gradivu za sejo.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
Razprave ni.  
 
179.5.26 sklep: 
Svet KS se je seznanil s finančnima poročiloma izvedenega programa za leto 2013 za 
vodovodno dejavnost, vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg in ju potrdil v 
predlagani obliki.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 6 
Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 za pokopališko 

dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log) 
 
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2013 za 
pokopališko dejavnost – pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log ter 
odpre razpravo.  
 
Knez Vinko poda vprašanje, ali prihodki iz naslova grobnin na pokopališču Kompolje 
pokrivajo tekoče stroške.  
Veselinović Jasmina poda odgovor, da se stroški pokrivajo s prihodki, ustvarja se tudi manjši 
presežek pozitivnih sredstev, ki pa se iz leta v leto spreminja, glede na rast višine stroškov 
odvoza odpadkov in količine oddanih odpadkov. Komunala Sevnica je skladno z veljavno 
zakonodajo uvedla nov način obračuna odvoza odpadkov, ki se sedaj zaračunava po teži in 
ne več po volumnu. Prve položnice, ki so prispele po novem obračunu so višje, zato bo 
potrebno to povečanje upoštevati tudi pri določitvi cene za grobnino na pokopališču Boštanj 
in Kompolje.  
 
180.6.26 sklep: 
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2013 za 
pokopališko dejavnost, ki se nanaša na pokopališče Boštanj, Kompolje in Log.  
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Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 7 
Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo za sezono 2013/2014 

 
Predsedujoči poda uvodno poročilo v zadevi zimske službe in obračuna zimske službe po 
posameznih izvajalcih za sezono 2013/2014. Pove, da je bila letošnja zima mila, zato tudi 
stroški zimske službe niso presegli planiranih sredstev.  
 
Predsedujoči pove, da so pri obračunih upoštevane obstoječe cene pluženja in posipavanja 
javnih poti, povečane za 10%. Obračun zimske službe po posameznih izvajalcih znaša: 

∗ Bizjak Jože 1.313,67 EUR 
∗ Hribar Mirko 4.544,93 EUR 
∗ Redenšek Franc 3.390,54 EUR 
∗ Gradnje  4.583,86 EUR 
∗ Posipni material           2.745,00 EUR 

     -------------------------------------------------------------------------- 
         SKUPAJ                                              16.578,00 EUR  
 
Pove, da bodo vse obveznosti do izvajalcev poravnane v mesecu juniju.  
 
181.7.26 sklep: 
Svet KS se je seznanil z obračunom za zimsko službo za sezono 2013/2014 in ga potrdil v 
predstavljeni obliki. Po predložitvi računov s strani izvajalcev del se izvede izplačilo potrjenih 
zneskov.  
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 8 
Potrditev višine sejnin in nadomestila predsedniku za vodenje KS 

 
Predsedujoči pove, da je zaradi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 2 in Zakona o 
dohodnini – 2  prišlo do spremembe višine sejnin za člane sveta in nadomestila predsedniku 
za vodenje KS. Zaradi sprememb v navedeni zakonodaji je potrebno pred izplačilom sprejeti 
sklep o višini sejnin v bruto zneskih in na občino dostaviti izjave o statusu prejemnika 
dohodka. Preračun zneskov iz neto v bruto vrednosti so pripravili na občini in znašajo za 
člane sveta 23,99 EUR na sejo in za predsednika 279,97 EUR na mesec.  
 
Predsedujoči poda predlog v razpravo.  
 
Člani sveta predlagajo, da glede na dejstvo, da se sejnine članom sveta niso izplačevale, da 
se do naslednje seje pripravi stroškovni pregled obračuna sejnin za mandatno obdobje 2010 
– 2014.  
 
182.8.26 sklep: 
Svet KS Boštanj sprejme sklep, da znašajo od 1.2.2014 sejnine za člane sveta KS Boštanj v 
bruto znesku 23,99 EUR na sejo in nadomestilo za predsednika 279,97 EUR na mesec.  
 
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
Sklep je sprejet. 
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Ad 9 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju:  

∗ Boštanj: ◊ S strani krajanov iz obrtne cone Dolenjega Boštanja je izpostavljena  
problematika, da idejni projekt izgradnje hodnika za pešce ob državni cesti Sevnica – 
Krško na odseku »obale« ne zajema tudi dela od Sava avto preko železniške proge 
do stanovanjske hiše Tomažin, kljub temu, da je to najbolj nevaren odsek na tej trasi. 
Občino Sevnica je potrebno pozvati, da pri pripravi projekta upošteva pripombo 
krajanov, ki imajo vso podporo KS Boštanj. ◊ Dokončana so dela za rekonstrukcijo in 
asfaltacijo odseka od pokopališča Boštanj do vodohrana, vključno z razširitvijo javne 
razsvetljave. ◊ Izvedena je tudi asfaltacija balinišča pri TVD Partizanu Boštanj, v fazi 
izvajanja so zemeljska dela za ureditev okolice. V petek, 6.6. in nedeljo, 8.6.2014 
bosta potekali prireditvi pod okriljem DŠR Partizan Boštanj in KS Boštanj ob 
praznovanju 60. obletnice delovanja društva in 80. obletnice zasaditve lipovega 
drevoreda pred TVD Partizanom Boštanj. ◊ Na Lipar Srečka se naslovi dopis za 
realizacijo obveznosti, ki izhajajo iz zapisnika in dogovora s predstavniki DŠR 
Partizan Boštanj glede ureditve meje. ◊ V soboto, 31.5.2014, bo v farni cerkvi v 
Boštanju koncert Okteta Jurij Dalmatin ob praznovanju 50. obletnice delovanja 
društva. ◊ Podana je informacija, da je občina kandidirala na razpisu za pridobitev 
evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, po končanih delih se bodo 
posledično uredili tudi cestni odseki.  

∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Podano je vprašanje, kako je z realizacijo sanacije propustov 
na Kovačevem hribu. Predsedujoči poda odgovor, da bo izvajalec prihodnji teden 
kontaktiral neposredno s članom sveta, da dogovorita potrebne aktivnosti za sanacijo. 
◊ Podana je prošnja za makadamsko ureditev ceste Gabrje – Veliki Vrh, saj je 
cestišče na več delih poškodovano. Na odseku je potrebno vgraditi tampon in ga 
utrditi s strojno mehanizacijo.  

∗ Lukovec: ◊ Krajani so v lastni režiji v sklopu čistilne akcije izvedli vzdrževalna dela ob 
lokalni cesti in javnih poteh. Na LC Lukovec – Poganka je potrebno nekaj jaškov 
očistiti s pritiskom vode, zato poda prošnjo, da to izvede PGD Boštanj.  ◊ 
Izpostavljena je problematika grmičevja pri stanovanjski hiši Mandelc na Radni in 
drevesa pri stanovanjski hiši Žnidaršič na Lukovcu, ki ovirata preglednost in varno 
vključevanje na cesto.  

∗ Šmarčna: ◊ Podana je zahvala za podporo članom sveta in predsedniku pri realizaciji 
afaltacije ceste Šupa – Šmarčna.  

∗ Vrh: ◊ Na občino je potrebno nasloviti dopis, da izvajalec nazaj postavi talne hitrostne 
ovire v vasi Vrh. ◊ Na občino je potrebno podati vprašanje, v kateri fazi so aktivnosti 
za DLN daljnovod Boštanj – Mokronog – Trebnje.  

∗ Jablanica: ◊ V fazi sanacije je plaz pri lovski koči na Brezovcu. ◊ Podana je vloga, da 
se pristopi k realizaciji rekonstrukcije ceste na Jablanici – Podzavrh na odseku 
Štamcar - Šintler s presekom ovinka. Zemeljska dela so krajani pripravljeni izvesti v 
lastni režiji, potrebno je v skladu s predhodnimi dogovori z županom vključiti tudi 
sodelovanje občine. Predsedujoči pove, da je potrebno pred izvedbo del pridobiti 
strokovno mnenje glede naklona cestišča, ki nastane, v kolikor se izvede presek 
ovinka. ◊ Podano je vprašanje, ali potekajo kakšne aktivnosti glede uvedbe šolskega 
prevoza do Jablanice, kar je bilo izpostavljeno na januarski seji ob obisku župana.  

∗ VO Log: ◊ Izpostavljena je problematika premajhne kapacitete skupnega kontejnerja 
v zaselku Goli Vrh, ki ne zadostuje sedanjemu povečanemu število krajanov na tem 
območju in 14 dnevnemu odvozu. Podan je predlog, da Komunala uvede na tem 
območju posamičen odvoz smeti od hiš ali pa postavi ekološki otok.  
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V zadevi odlaganja odpadkov je izpostavljena širša problematika, ki se nanaša predvsem na 
vikendaše oz. občasne obiskovalce naših krajev, ki svoje odpadke nesortirane odlagajo pri 
ekoloških otokih oz. v skupnih kontejnerjih.  
 
V gradivu za sejo so bili predloženi sledeči dokumenti:  
- Občina Sevnica / usad na JP 872893 Močile  
- Občina Sevnica / zabeležka predstavitvenega sestanka v KS Boštanj v zadevi DLN 

daljnovod Trebnje – Mokronog – Sevnica 
- Poljanec Bernarda / sanacija struge potoka Kameniški potok in odgovor VGP Novo 

mesto  
- KS Boštanj / omejitev hitrosti na cesti R1-215, odsek 1163 in odgovor Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor, DRSC  
- Občina Sevnica / pobuda člana sveta KS Boštanj glede signalizacije na državni cesti 

(postavitev kažipota za naselji Konjsko in Laze pri Boštanju)  
- Rdeči križ Slovenije, KO Boštanj / zapisnik o zbranih sredstvih ob dobrodelni akciji ob 

snežni ujmi z dne 4.4.2014  
- Turistična zveza Občine Sevnica / zahvala KS Boštanj za aktivno in prepoznavno 

delo na področju turizma – zasaditev lipe ob svetovnem Dnevu zemlje v Boštanju 
 

Ad10 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Lisec Tomaž pove, da je na seji državnega zbora postavil dva poslanska vprašanja, ki se 
nanašata na plovnost na reki Savi in nedokončane ureditve v sklopu izgradenj HE na spodnji 
Savi. Oba prejeta odgovora bosta posredovana v vednost na krajevno skupnost.  
 

Ad 11 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Občinski svetniki seznanijo člane sveta, da bo seja Občinskega sveta 11.6.2014, na kateri bo 
obravnavan rebalans proračuna Občine Sevnica.  
Lisec Tomaž pove, da je potrebno podpreti amandma odbora glede uvede še enega odvoza 
otrok iz Osnovne šole Boštanj.  
 

Ad 12 
Razno – prošnje, dopisi  

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

- Oktet Jurij Dalmatin / prošnja za sponzorstvo zgoščenke ob 50. obletnici delovanja 
društva  → prošnji se odobri v višini 800 EUR. 

- Zavod KŠTM Sevnica / sodelovanje pri 8. veliki kitariadi v Sevnici  → prošnji se 
odobri v višini 100 EUR. 

- Poljanec Bernarda iz Križišča / prošnja za nadaljevanje asfaltacije do h.št. Križišče 11  
→ vloga se upošteva pri priprava plana za prihodnja leta. Pred izvedbo investicije je 
potrebno vzpostaviti sodelovanje z Zavodom za gozdove in lastniki, ki imajo na 
predmetnem območju gozdne površine in izvajajo spravilo lesa.  

- Poljanec Bernarda iz Križišča / prošnja za prestavitev table za označitev naselja 
Križišče  → Tabla za označitev naselja Križišče se ne prestavi, ker ne gre za strnjeni 
del naselja. Na odseku, kjer stoji objekt Križišče 11 se postavi znak za omejitev 
hitrosti na 60 km/h.  
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- V imenu krajanov Levstik Jože / prošnja za dobavo in dostavo peska – zaselek 
Veternik → prošnji se odobri. Izstavi se naročilnica za dobavo 20 m3 peska. Vgradnja 
in prevoz materiala sta v lastni režiji vlagateljev prošnje.  

- Krajani zaselka Rtiče / vloga za postavitev 2 hidrantov v Rtičah (priloga: predračun 
Servis dom Hribar Mirko in mnenje Gasilske zveze Sevnica) → Vsa prejeta 
dokumentacija se posreduje na JP Komunala Sevnica, ki je upravljavec javnega 
vodovodnega sistema, ki s pitno vodo oskrbuje predmetno območje. Svet KS podpira 
vzpostavitev hidrantne mreže na območju celotne krajevne skupnost, saj se lahko le 
tako zagotavlja osnovna požarna varnost v oddaljenih naseljih in zaselkih.  

- PGD Boštanj / prošnja za finančno pomoč za pokritje stroškov geodetskih storitev, 
nastalih ob odmeri zemljišča za gasilski dom Okič  → prošnji se odobri v višini 794,24 
EUR.  

- PGD Boštanj in Gasilska trojka Okič / prošnja za finančno pomoč pri ureditvi 
podstrešja v gasilskem domu Okič  → prošnji se odobri v višini 420,21 EUR.  

- Društvo kmetic Sevnica / vloga za dotacijo – izvedba pogostitve na prireditvi 
Avsenikov večer v mesecu marcu  → prošnji se odobri v višini 182,53 EUR (že 
realizirano).  

- Šalamon Mitja v imenu ŠKD Jablanica Novi Grad / prošnja za 10 m3 peska / prošnji 
se odobri. Izstavi se naročilnica za 10 m3 peska (že realizirano). Vgradnja in prevoz 
materiala sta v lastni režiji vlagatelja prošnje.  

- Vaški odbor Kompolje / prošnja za nakup dveh mrež za rokometni gol in mrežice za 
košarkaški obroč v skupni višini 120 EUR → prošnji se odobri. KS izvede naročilo 
nabave dveh mrež za rokometni gol in mrežice za košarkaški obroč.  

- Vaška skupnost Šmarčna in Gasilska enota Šmarčna / vloga za pomoč pri izvedbi 
srečelova → prošnji se odobri. Za srečelov se namenijo 3 CD Ljudskih pevcev 
Boštanj.  

- Kulturno društvo Anton Umek – Okiški / vloga za denarno pomoč pri obeležbi rojstva 
Antona Umeka – Okiškega → prošnji se odobri v višini 100 EUR.  

- ŠKD Jablanica Novi Grad / prošnja za pomoč pri izvedbi 10. jubilejnega srečanja 
vaščanov na Jablanici → prošnji se odobri v višini 120 EUR.  

 
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9)  
Sklep je sprejet. 
 
Šlogar Jure izpostavi problematiko nesoglasij med posameznimi društvi oziroma njihovimi 
člani pri uporabi kuhinje in kuhinjske opreme v TVD Partizanu Boštanj. Pozove, da se 
oblikuje skupina posameznikov, ki bo skrbela za inventar. Predsedujoči pove, da je kuhinja v 
TVD Partizanu namenjena uporabi vsem najemnikom dvorane, na podlagi predhodnega 
dogovora s predsednikom društva, ki določi tudi pogoje uporabe.  
 
Seja zaključena ob 20.25 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinović Jasmina  
 
    Androjna Boris   Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 

 


