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Številka: 013-0003/2015 
 

ZAPISNIK 
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 20. januarja 2015 ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Janez Tramte, Glušič Igor, Knez Vinko, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar 
Jure, Udovč Jože, Zalašček Alojz, Brigita Karlovšek.   
 
Ostali prisotni: 
Marjetka Flisek.  
 
Odsotni: Lisec Tomaž opravičeno odstoten. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi vse prisotne člane sveta ter 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.  
 
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 2. redne seje sveta z dne 4.12.2014 in zapisnika 3. 

redne seje z dne 16.12.2014 ,  
3. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2015,  
4. Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja,  
5. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
6. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
7. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

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

8. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
Sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje sveta z dne 4.12.2014 in zapisnika 3. redne 

seje z dne 16.12.2014 
Predsedujoči predstavi zapisnika 2. redne seje z dne 04.12.2014 in 3. redne seje z dne 
16.12.2014  ter pove, da je vse zapisano.  
Predstavniki sveta  podajo pripombe na zapisnik in sicer: Vinko Knez je opazil napako na 1. 
strani zapisnika 2. redne seje, kjer je potrebno spremeniti stavek: Svet KS Boštanj je 
sklepčen (v zapisniku je zabeleženo: Svet KS Sevnica je sklepčen). Na tretji strani zapisnika 
je napaka pri zapisu: Pred enim mesecem je nekdo na domu zlomil vrata. Pravilen zapis se 
glasi: Pred enim mesecem je veter na domu zlomil vrata.  
 
Razprave ni.  
 
Sklep: 
Ob upoštevanju podanih sprememb se zapisnik potrdi. V potrjeni in popravljeni vsebini bo 
objavljen na spletni strani KS Boštanj.  
 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 
 

Ad 3 
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2015 

 
Predsedujoči seznani prisotne, da so v razpisnem roku po pošti prispeli trije predlogi za 
dobitnike priznanja krajevne skupnosti, in sicer za Športno kulturno društvo Večno mladi 
Šmarčna, Blaža Zagrajška, Dolenji Boštanj 8 b in Franca Žužka z Vrha pri Boštanju 15.  
Predsedujoči pove, da se skladno s pravilnikom letno podeljujeta dve priznanji. Predsednik 
poda stališče, da se vlogi za predloga Športnemu kulturnemu društvu Večno mladi Šmarčna  
in Blaža Zagrajška ugodi. Vloga, kjer se za dobitnika priznanja KS Boštanj predlaga Žužek 
Franca iz Okiča je nepopolna, saj ni znan konkreten pošiljatelj. Vlogi manjka tudi obrazec s 
podpisano izjavo predlaganega kandidata za priznanje.  
 
Predsedujoči poda predlog v razpravo.  
 
Povzetek sodelujočih v razpravi je podprtje predsednikovega mnenja, da sta upravičena 
dobitnika priznanja KS Boštanj Športno kulturno društvo Večno mladi Šmarčna in Blaž 
Zagrajšek. Nepopolna vloga za predlaganega nagrajenca Franca Žužka se zavrne z 
obrazložitvijo, da se predlog lahko obravnava v letu 2016, v kolikor bo za to še obstajal 
interes predlagatelja.  
 
Sklep: 
 
Svet je soglasno sprejel sklep, da se v letu 2015 podelita dve priznanji Krajevne skupnosti in 
sicer Športno kulturnemu društvu Večno Mladi Šmarčna in Blažu Zagrajšku iz Dolenjega 
Boštanja.  
 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
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Ad 4 
Poročilo inventurne komisije o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja  
 
Komisija se je sestala 14.01.2015 in opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 
Pri popisu je sodelovala komisija, ki je bila s sklepom sveta KS Boštanj določena na 2. redni 
seji z dne, 4.12.2014, v sestavi: Jelka Bec, Matjaž Vrisk, Alojz Udovč, Mirko Hribar in Mira 
Šraj.  Komisija je ugotovila na podlagi knjigovodskega stanja osnovnih sredstev, da je stanje 
osnovnih sredstev od zaporedne številke 1 do 13 nespremenjeno in izkazuje dejansko 
stanje.  
Razprave ni.  
 
Sklep: 
Svet potrjuje zapisnik inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
z dne 14.1.2015. 
 
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

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

∗ Boštanj: ◊ Udovč Jože pove opazke glede izvajanja zimske službe. Pri sami izvedbi je 
sicer prišlo do nekaj nesporazumov. Vse prejete pripombe so bile takoj posredovane 
naprej izvajalcem, tako da je bilo delo solidno opravljeno. Predsednik članom sveta 
pove, da je na Komunali Sevnica za delovanje zimske službe odgovoren Matjaž 
Kelnerič.  
◊ Jasmina Veselinovič je na porodniškem dopustu. Meta Flisek je prevzela njene 
naloge,  delo poteka tekoče.  
◊ V mesecu januarju se je odvil ponovitveni koncert KD Godbe Sevnica. Obisk 
koncerta je bil zadovoljiv.  
◊ Alojz Zalašček pove, da je zamenjan hidrant.  

∗ Log: ◊ Na Logu je bilo nekaj pripomb glede soljenja cest. Pripravljajo se dela okrog 
cerkve. Jure Šlogar predlaga, da se dobijo s člani Konjskega in Lukovca in ob 
vzajemni pomoči sodelujejo pri izvedbi del.  

∗ Jablanica: ◊ Pri Lovski koči so poškodovano cesto nasuli, vendar se ta kljub temu še 
naprej poseda. Predsednik predlaga, da se vprašanje predmetne težave glede 
sanacije obstoječega stanja poda Radu Gobcu, predstavniku Občine Sevnica.   
◊  Pluženje je bilo solidno. 

∗ Šmarčna: ◊ Prejeli so predračun za polomljena vrata. Do spomladi ni predvidenih 
posebnih dogodkov. Pripravljali se bodo na projekte predvidene v naslednjih letih.  

∗ Vrh: ◊ Sklican je bil sestanek VO, ki se formira, formirali so tudi vodstvo doma. 
Zapisnik dostavijo naknadno.  

∗ Konjsko: ◊ Podana je pobuda za avtobusno postajališče na Lazah. Izvedli so že 
komunikacijo z lastnikom zemljišča, ki bi zemljišče odstopili v dobro avtobusnega 
postajališča. Vsa potrebna dela bi izvedli sami. Na Občini Sevnica je potrebno 
zastaviti vprašanje glede tipizacije avtobusnega postajališča.  

∗ ◊ Na Konjskem je potrebno urediti avtobusno postajo, saj prihaja pri obračanju 
tovornjakov do težav. 
◊ V Lazah je plaz na cesti od Škrajnarja proti Raku saniran v makadamski izvedbi, 
škarpa je izvedena.  
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∗ Kompolje: ◊ Brigita Karlovšek pove, da so izvolili nov VO. Podana je pobuda za 
postavitev novega avtobusnega postajališča na Lisičjih jamah.  
◊ Izpostavljena je težava potoka v Lisičjih jamah pri Novšaku. Kanal se pri neurjih 
zabije in povzroča zalivanje cestišča.  
◊ Kobilski potok, v predelu kjer teče mimo Suhodolčan Iztoka je potreben čiščenja, saj 
so naplavine že nad nivojem reke Save ob vsakem malo večjem neurju. Za ta dela je 
zadolžena Infra.  

∗ Križ - Jelovec: ◊ Janez Tramte pohvali izvajanje zimske službe Gradnje d.o.o.; v 
Jelovcu so imeli sestanek; prostori doma so zanemarjeni; določili so svet vaške 
skupnosti, naknadno dostavijo zapisnik;  plazovi so sanirani; spomladi bodo uredili 
propuste.  
Predsednik pove, da bo poskrbel, da bi bila najemnik prostorov doma neprofitna 
organizacija; pogovoril se bo za ga. Niko Udovč, predstavnico Aktiva žena Boštanj.   

∗ Lukovec: ◊ Boris Androjna pove, da so pri večnamenskem domu postavili Jaslice in 
organizirali prihod Božička; ◊ S strani krajanov so pohvale glede opravljanja zimske 
službe Mirka Hribarja; ◊ Preplastili so del cestišča od spodnje Radne proti Lukovcu.  
Androjna Boris je podal pripombo glede vabila na sejo, ker niso vabljeni vsi občinski 
svetniki. Vabiti je potrebno Danijela Hribarja.  
 
 

Ad 6 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Pri tej točki predsednik članom sveta ponovno poda informacijo, da je župan Občine Sevnica  
obljubil, da bo občina iniciator sestanka med HESS in prebivalci obrtne cone Boštanj, da se 
medsebojni odnosi uredijo izvensodno.  
 
Razprave ni bilo. 
 

Ad 7 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Nova seja občinskega sveta je predvidena 28.01.2015, kjer se bo obravnaval predlog 
proračuna Občine Sevnica za leto 2015. Predsednik poudari, da smo v obdobju začasnega 
financiranja krajevnim skupnostim, zato to obdobje predstavlja težave pri sprejemanju 
računov. Prvi interes je tako čimprejšnje sprejetja proračuna, ki se predvideva v drugi polovici 
februarja. Vsi prejeti računi se sprejemajo od 01.01.2015 v elektronski obliki.  
 
K tej točki Knez Vinko pove, da dolguje odgovore glede razsvetljave, ki ga je izpostavil Alojz 
Zalašček. Vprašanje je bilo postavljeno na seji občinskega sveta, odgovor se pričakuje na 
naslednji seji. Brigita Karlovšek je podala vprašanje glede baznih stolpov v sklopu gradnje 
digitalnega radijskega sistema GSM-R na območju občine Sevnica. Vprašanje se ni zastavilo 
na seji občinskega sveta, saj so odgovori podani s strani RS Ministrstva za infrastrukturo v 
gradivu 3. redne seje občinskega sveta, ki je bila 17. decembra 2014.  
 

Ad 8 
Razno – prošnje, dopisi 

 
Predsedujoči poda v obravnavo dve prispeli vlogi, ki sta do sklicane seje prispeli na KS 
Boštanj:  
 
Sklep: 
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∗ Aktiv žena Boštanj / vloga za dotacijo za delovanje na podlagi posredovanega 
poročila o realizaciji plana za leto 2014 in okvirnega terminskega in vsebinskega 
plana za leto 2015 → prošnji se odobri dotacija v višini 400 EUR.  

∗ Kulturno športno društvo Log / prošnja za sponzorsko pomoč pri organiziranju 
božičnega koncerta vokalne skupine Amabile → prošnji se odobri v višini 100 EUR.  

.  
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10). 
Sklep sprejet.  
 
Jure Šlogar predlaga, da predsednik skliče sestanek s predstavniki TVD Partizana in Aktiva 
žena Boštanj za določitev prostora delovanja Aktiva žena Boštanj. Jure Šlogar predlaga, da 
se Aktiv žena Boštanj določi kot upravljavec kuhinje v TVD Partizanu Boštanj. S tem se reši 
tudi težava glede prostora za delovanje Aktiva žena Boštanj.  
 
Seja zaključena ob 19.00 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Marjetka Flisek 
 
         Udovč Jože 
              Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 

 

 

 


