Številka: 0313– 0001/2018
ZAPISNIK
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 23. septembra 2019, ob 18.00 uri,
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Vincenc Knez, Milan Jermančič, Ivan Podlogar, Danilo Marin, Janez Stopar,
Andrej Simončič, Jože Krajnc, Boris Androjna, Alojz Zalašček.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Tomaž Lisec opr.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
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 pozdravi člane svet, 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 5. redne seje z dne, 11.6.2019 in 1.
korespondenčne seje z dne 11.9.2019,
3. Seznanitev s predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2019,
4. Zbiranje predlogov za priznanja KS Boštanj za leto 2020,
5. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019,
6. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
7. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta 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.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 11.6.2019 in 1.
korespondenčne seje z dne 11.9.2019
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
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Sklep:
Pripomb na zapisnik 5. redne seje z dne 11.6.2019 in 1. korespondenčne seje z dne
11.9.2019 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev s predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2019
Predsednik članom sveta predstavi sklep 1. korespondenčne seje, da sta bila za dobitnika
priznanj Občine Sevnica sprejeta predloga za Cirila Udovča in Lekarna Sevnica. Ustrezna
dokumentacija je bila dostvljena skladno z razpisom na Občino Sevnica.
Ad 4
Zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2019
Predsednik pove, da se bliža februar in z njim krajevni praznik KS Boštanj ter povabi
prisotne, da predlagajo komu podeliti priznanji. Pove, da se bo pri izbiri kandidatov upošteval
veljavni pravilnik.
Ad 5
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2020
Predsednik razdeli članom predlog finančnega načrta za leto 2020. S strani Župana je bil
podan Sklep o dodelitvi kvote za delovanje KS in za investicijski del, ki jih vsako leto dobijo iz
občinskega proračuna. Ta kvota se je zmanjšala za 5,68% oz. 6.847,00 EUR, sredstva za
javno infrastrukturo in za delovanje KS torej znašajo 113.652,91 EUR. Proračun je v
letošnjem letu manjši še za sredstva grobnin, ki se od 1.1.2020 po občinskem odloku ne
zaračunavajo več s strani KS Boštanj. Za vzdrževanje pokopališč v občini je zadolženo
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Tudi uporabo mrliške vežice se ne zaračunava več.
Na Logu je KS Boštanj plačevala odvoz smeti, kar je vaška skupnost Log enkrat letno
refundirala na račun KS Boštanj. Prihodki od vodovoda Boštanj - Jablanica ostanejo v
predlogu plana za leto 2020, saj je KS upravljalec vodovoda, v planu ostanejo tudi odhodki,
ki so vezani na delovanje vodovodnega sistema Boštanj - Jablanica.
Prihodki in odhodki v letu 2020 znašajo 187.252.91 EUR. Predsednik opozori na napako v
gradivu, pri prihodkih od prodaje blaga in storitev (vodovoda) je navedeno 60.000 EUR,
pravilno je 68.000 EUR. Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj pri
zavarovalnici Triglav znašajo 5.000 EUR. V zadnjih dveh postavkah je za delovanje KS
19.242 EUR in za investicijski del, ki ga prejemajo iz občinskega proračuna 94.410,36 EUR.
Predsednik predstavi glavne številke na odhodkovni strani in sicer 19.200 EUR za lokalno
samoupravo in delovanje KS ter odhodke za prometno infrastrukturo in komunikacijo
98.852,91 EUR, od tega 40.000 EUR, ki bo namenjeni za zimsko službo in 58.852,91 pa za
investicijski vzdrževanje in gradnjo cest v KS. Za prostorsko planiranje in stanovanjsko
komunalno dejavnost je planiranih sredstev za vodovodno omrežje, komunalo 57.200 EUR,
2000 eur je za vzdrževanje komunikacijske opreme za pokopališča.
Naslednja večja postavka je kultura, šport, nevladne organizacije, ki znaša 12.000 EUR. Ta
sredstva so namenjena za delovanja društev.
Predsednik pove, da bo komisija pripravila predlog, kako se bodo planirana sredstva porabila
glede na prejeta poročila in planov prejetih s strani delujočih društev na območju KS Boštanj.
Predsednik poda točko v razpravo.
Povzetek razprave:
V razpravi so sodelovali predsednik, Alojz Zalašček, Vinko Knez, Ivan Podlogar in Danilo
Marin.
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G. Knez pove, da je bilo v letu 2019 s strani občinskega proračuna namenjenih 800.000
EUR. Ta kvota se je za leto 2020 s strani župana zmanjšala na 750.000,00 EUR. Poda se
pobuda, da se na strani strokovnh občinskih služb pozanima, zakaj je prišlo do tega
zmanjšanja glede na to, da se bodo državna sredstva v proračun Občine Sevnica povečala
(povprečnina). Predsednik upa, da bodo ta problem predstavniki na občinskem svetu
izpostavili in da bodo strokovne službe in župan objektivno upoštevali vsaj del teh želja.
Opazke članov sveta so, da se pristojnosti krajevnih skupnosti močno zmanjšujejo.
Predsednik pove, da je bilo v letošnjem letu pregledano stanje cest po vseh KS. Strokovne
službe so dolžne pripraviti zapisnik z oceno. To bi bila osnova za pripravo predloga za
preplastitev in dograditev lokalnih cest v letu 2020.
Po razpravi člani sveta sprejmejo naslednji
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Boštanj je na svoji 6. redni seji dne 23.9.2019 se seznanil s
predlogom finančnega načrta za leto 2020 in predlagal občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
∗ Boštanj: ◊Predsednik pove da je letošnja investicija rekonstrukcija mrliške vežice na
pokopališču Boštanj v celoti poplačana. Kompletna analiza bo še enkrat predstavljena. Večjo
postavko, ki jo je potrebno izpeljati do novega leta, poleg pokrivanja rednih stroškov, so
odobrena sredstva za delovanje društev. v oktobru bodo v glavnini poplačani. KS Boštanj je
s strani Občine Sevnica že prejela celotno dotacijo za leto 2019. Do konca proračunskega
obdobja se bodo poplačevele obveznosti za tekoče delovanje, ki se bodo pokrivale iz
naslova prihodkov od odškodnin, iz naslova obračunanih in plačanih grobnin in obračunanih
vodarin. ◊V KS Boštanj gasilci uspešno delujejo. ◊ Dokončala so se dela rekonstrukcije
lokalne ceste v Grahovici, začela se je izdelava škarpe mimo Plazarja proti Jablanici.
◊Potekale so aktivnosti ob začetku novega šolskega leta (predsednik prebere čestitko, ki jo
je v imenu KS poslal OŠ Boštanj, ki je prejela priznanje za najbolj kulturno šolo 2019 v
Sloveniji, in njihov odgovor). ◊Alojz Zalašček predlaga zbor krajanov zaradi upravljanja
pokopališča Boštanj in mrliške vežice, katero je KS Boštanj v veliki meri financirala iz svojega
proračuna. ◊ Ponovno izpostavi, da je v KS Boštanj potreben stalno prisoten javni delavec, ◊
Kanal ob magistralni cesti 1/5, nihče ne ureja. Akacija in ambrozija se hitro širita. Zadevo je
potrebno predstaviti podjetju CGP, da se to uredi. ◊S strani krajanov so bile pripombe zaradi
izvajanja ureditve ceste proti Plazarju, ker se morajo v času trgatev voziti čez Apnenik.
∗Lukovec: ◊Poslana je bila prošnja za pomoč pri organizaciji srečanja starostnikov, ki je
potekalo 7.9.2019; od povabljenih 44 oseb se jih je udeležilo 35.
*Vrh, Okič: ◊Potekali sta dve delovni akciji: obžagalo sej je drevje do Grahovice v zaselkih
Drenovec, Drče in Straški hrib. ◊Nameščeno je bilo ogledalo v Grahovici. ◊Jože Krajnc je
kontaktiral za postavitev cestne ograje v Krnicah, na cesti Vrh-Boštanj. ◊Za Okič je bilo
obljubljeno, da se bodo uredile mulde do konca avgusta 2019, vendar do danes še ni prišlo
do izvedbe. ◊Kategorizacije cest še ni bilo. ◊Junija smo imeli na Okiču inšpekcijski pregled
vaškega vodovoda. Vse ocene so bile pozitivne.
*Kompolje: ◊Uredili so okolico doma, pokopališča in igrišča. ◊Na Mrtovcu so uredili brežine.
◊Nekajkrat so očistili odpadke ob brežini Save, katere odlagajo ribiči.
*Konjsko: ◊Na Konjskem so razvozili gramoz in razširili cesto. ◊Od Blatnika do doline so
počistili mulde. Na relaciji Konjsko-Lukovec se ni izvedla košnja brežin in pometanje
cestišča. Janez Stopar opozori, da bi bilo potrebno očistititi prostor zaradi nanosa gramoza
okoli avtobusne postaje. ◊Potrebno je posekati vejevje ob lokalnih cestah in javnih poteh
zaradi nastopa zimske sezone oz. delovanja zimske službe. ◊ Na predlog Tomaža Lisca je g.
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Janez Stopar opozoril na problem neurejenega jaška pri železniški postaji ter na cesto
Poljšak-Zupančič, ki je zaraščena in polna jam. Predsednik je že naročil ureditev cestišča.
◊Tomaž Lisec je ponovno izpostavil pobudo za ureditev drevoreda od Liparja do Zagrajška.
Predsednik pove, da bodo skupaj z javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica predlagano
zasaditev vključil v plan za leto 2020
*Log: ◊ Problem je košnja brežin ob vaških cestah, ki so vedno zaraščene. Dva meseca
nazaj je bil poslan dopis, ko je neurje uničilo ceste. Marin Danilo predsedniku izroči gradivo o
vaški problematiki Log.
*Šmarčna: ◊ Nadstrešek ob gasilskem domu je zaključen. Košnja jase se je uredila.
*Jablanica, Novigrad ◊ Zradi ureditve ceste proti vodohranu so potekali razgovori z lastnikom
zemljišča, ki so bili neuspešni, Dejstvo pa je, da cesta v obstoječi izvedbi škodi tudi javni
cesti proti Lužarju (nanosi pesek, ki gre preko ceste na travnik). Za arhiv je prinešeno
slikovno gradivo. ◊Na dveh odsekih pri Felicijanu in Medvedu je razširjena cesta. Za celotno
dolino Grahovica je omejitev 50 km/h. G.Podlogar meni, da to ni primerno. ◊Neurje je zaradi
podrtega drevesa poškodovalo cesto in ograjo od Ribiča proti Kovaču. ◊Neurje je odneslo
tudi del nove poti Drbogovje. Predsednik je odgovoril, da bo to urejeno v mesecu v oktobru. ◊
G. Podlogar je še pohvalil g. Rafka Blasa, ki je čistil okoli avtobusne postaje in križišča.
*Jelovec - Križ: ◊ Na cesti Gaberje-Veliki Vrh je potrebno pred zimo navoziti pesek. Krajani
Križišča prosijo za postavitev obcestnega ogledala na križišču, kjer se odcepi cesta za Lepi
dob pri žagi Podpadec. ◊V Jelovcu, kjer imajo prostore, je potrebno pripeljati kamion peska,
saj je okoli ekološkega otoka polno vode zaradi udarnih jam.
Ad 7
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva
za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo svetniki
OS),
Vicenc Knez na začetku pove, da je bil na prejšnji seji 26.6.2019, sprejet Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Sevnica. V tej obravnavi je bil sprejet
predlog, da je Boštanj uvrščen v prvo kategorijo, vendar se plačilo začne izvajati šele od
1.1.2022. Občinski svet je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod. Pri odgovorih
in vprašanjih na pobude članov sveta je bil dan odgovor za most Log in pešpoti Radna – Log.
Na prihodni seji, ki bo 25.9.2019 bo obravnavan predlog cen vrtcev, gre za povišanje,
poročilo o izvršenem proračunu v prve polletju, projekt Sobivam, sodelujem se odločamparticipativni proračun za leto 2020 (iz gradiva prebere, kar je povezano z KS Boštanj), ki
znaša 20.000 EUR. V gradivu je še načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, odgovori
vprašanja in pobude, veliko je napisno o strelišču Radna in atletskem stadionu. Prebere
odgovor za pot ob Savi. Alojz Zalašček poda predlog, da se naslovi vprašanje na občinske
strokovne službe, kako se sedaj delijo sredstva, ki so prejeta v občinski proračun iz namena
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Do leta 2010 so sredstva iz tega naslova
prejemale tudi krajevne skupnosti. Predsednik poudari, da je nujno potreben javni delavec, ki
bi skrbel za ureditev celotnega območja KS Boštanj. G. Marin se doda da se na rešitev
problema Radna-Log čaka že 12 let, most na Logu pa 3 leta.
Ad 8
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Prejetih je bilo več prošenj društev za finančno pomoč pri njihovem delovanju ter prošnje
krajanov za pomoč pri ureditvi cest. Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
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Predsednik pove, da je finančno stanje proračuna KS Boštanj zaradi izvedbe investicije
mrliške vežce v fazi, da ne omogoča prevzema dodatnih obveznosti iz naslova vlog društev
in krajanov.
Danilo Marin pove, da sta bili s strani vaške skupnosti Log podani dve prošnji za finančno
pomoč in sicer eno za ekskurzijo in eno za prireditev Praženega krompirja. Predlaga, da se
na policijsko postajo poda pobuda za umiritev tovornega prometa na državni cesti, ki poteka
skozi naselje Log.
Predsednik pove, da so kontejnerji za odpadke, ki so bili do sedaj stacionirani pri gasilskem
domu, sedaj postavljeni v Globeli. Podan je predlog za pobiranje smeti na relaciji BoštanjPotovec-Apnenik-Graščina. Predlog se pošlje na javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.
G. Knez pove, da se v Boštanju, zaselek Pugelj občani pritožujejo nad kurjenjem smeti in
posledičnim smradom. Zanima ga kdo je za pristojen za ureditev navedene problematike. V
primeru nespoštovanja občinskih predpisov se zadeva prijavi skupnemu prekrškovnemu
organu v Krškem.
Seja zaključena ob 19.42 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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