Številka: 031-0001/2021
Datum: 5. oktober 2021
ZAPISNIK
16. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj
z dne 28. 9. 2021 v prostorih Gasilskega doma Boštanj,
s pričetkom ob 19. uri.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez, Milan Jermančič,
Jože Krajnc, Janez Stopar, Ivan Podlogar.
Odsotni člani sveta:
Tomaž Lisec, Alojz Zalašček.
Ostali prisotni:
Tanja Urek, splošna služba Občine Sevnica.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Jože Udovč, predsednik Sveta Krajevne skupnosti 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 9 članov Sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.
Predsedujoči predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta z dne 25. 5. 2021;
Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 30. 8. 2021;
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2022;
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS;
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj;
7. Razno – prošnje, dopisi.

Sklep:
Svet soglasno sprejme dnevni red.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta z dne 25. 5. 2021
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
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Člani sveta so zapisnik prejeli kot gradivo.
Ivan Podlogar izpostavi napačno navedbo glede ureditve cestnega odseka Gaberje–Križ (pri
pobudi člana sveta Milana Jermančiča), prosi za preverbo oziroma eventualni popravek.
Sklep:
Člani sveta soglasno potrdijo zapisnik s pripombo, ki jo je podal član sveta Ivan
Podlogar. V potrjeni vsebini bo zapisnik objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje z dne 30. 8. 2021
Predsednik poda vsebino zapisnika v razpravo.
Člani sveta izpostavijo popravek zapisnika v delu, da je predlog za prejemnika občinskega
priznanja Cirila Dolinška podala Vaška skupnost Šmarčna, in ne Log, kot je navedeno.
Sklep:
Člani sveta soglasno potrdijo zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 30. 8. 2021 s
popravkom. V potrjeni vsebini bo zapisnik objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 4
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2022
Predsednik sistematično, po posameznih postavkah, predstavi predlog finančnega načrta
KS Boštanj za leto 2022. ◊ Prihodki za leto 2022 znašajo 218.315,93 evrov. Sestavljajo jih:
prihodki najemnin, drugi prihodki od prodaje blaga in storitev (vodovod Boštanj), prispevki in
doplačila občanov (pri izvedbi posameznih akcij), prihodki iz naslova odškodnin, zavarovanj,
vezani na odškodninske zahtevke za vodovod Boštanj, prejeta sredstva iz občinskega
proračuna za tekočo porabo in prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije. V
primerjavi z letom 2021 so prihodki iz občinskega proračuna za tekočo porabo in investicije
višji za 10 %, s tem da krajevna skupnost prevzema tudi določene obveznosti, kar je
razvidno na odhodkovni strani. Predsednik poda mnenje, da bodo s predvideno kvoto
sredstev uspeli izvesti načrtovane naloge. ◊ Nadalje predsednik predstavi še postavke na
odhodkovni strani. Delovanje lokalne samouprave se financira iz prihodkov občinskega
proračuna in iz dela prihodkov z naslova komunalnih dejavnosti. Postavka prometa,
prometne infrastrukture in komunikacij zajema posamezne investicije v cestno infrastrukturo,
upravljanje in tekoče vzdrževanje cest, zimsko službo. Sledi prostorsko planiranje,
stanovanjska komunalna dejavnost. Med načrtovanimi investicijami so: sanacija
vodovodnega omrežja in javne poti Zavine–Boben in sanacija dotrajanega vodovodnega
omrežja Zavine–Jablanica v dolžini cca. 2,5 km. Pokopališča odslej ne bodo redna postavka
na odhodkovni strani, upravljavec je Komunala Sevnica, zato je upravljanje njihov strošek,
hkrati pa tudi prihodek z naslova grobnin za pokopališča Boštanj, Log in Kompolje. Za
področje kulture je za leto 2022 kultura planiranih 10 tisoč evrov. ◊ Prihodkovna in
odhodkovna stran sta usklajeni. Na naslednjih sejah se bodo obravnavale konkretne
odločitve glede izvajanja urejanja cest. ◊ Finančni načrt, ki bo del proračuna Občine Sevnica,
predsednik po predstavitvi poda v razpravo.
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•

Vinko Knez: Kvota proračunskih sredstev krajevnih skupnosti se določi s sklepom
župana na podlagi pravilnika in je višja kot v letošnjem letu. Proračun KS Boštanj se
od proračunov drugih KS razlikuje po višini sredstev; opravlja se oskrba z vodo.

•

Ivan Podlogar: Meni, da je finančni načrt razvojno naravnan, predvidena so sredstva
za cestno in komunalno infrastrukturo oz. vodovod. Predlog podpira.

•

Predsednik: Opravljen je bil sestanek z županom, tudi na temo investicij in postavk v
okviru občinskega proračuna. Dela v sklopu dokončne ureditve lokalne ceste Simert,
odcep Pečnik, do vrha Vitovca, so v načrtu za nadaljevanje, delno financiranje iz
občinskega proračuna v letu 2021 in razlika v letu 2022. Določene investicije se
umestijo tudi v del participativnega proračuna; za tiste, ki se niso uspele uvrstiti, se bo
iskalo možnosti za izvedbo z viri proračuna krajevne skupnosti. Predlaga sklep.

Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Boštanj se je na svoji 16. redni seji, dne 28. 9. 2021, seznanil
s predlogom finančnega načrta za leto 2022 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 5
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
•

Boštanj / Predsednik pove, da je v teku bila priprava finančnega načrta za prihodnje
leto. ◊ Gasilci urejajo prostore nove garaže za gasilsko cisterno, za lažji izvoz in
boljšo operativno gasilsko pripravljenost. ◊ Aktivi žena in društev delujejo. ◊ Člane
sveta povabi k razmisleku glede predlogov za kandidate prejemnikov krajevnih
priznanj. ◊ V teku so aktivnosti glede praznovanja občinskega praznika, Log je že
prijavil otvoritev ceste Log–Cerov breg; v nadaljevanju bo jasno, kako je z Jablanico.
◊ S 4. oktobrom se v Boštanju odpira nov vrtec, kar je velika in pomembna pridobitev
za kraj in krajevno skupnost.

•

Vrh, Okič / Jože Krajnc: Tradicionalna gasilska veselica z memorialom je odpadla.
Izveden je bil pohod po poti Antona Umeka Okiškega. ◊ S strani Komunale Sevnica je
bila opravljena sanacija podora čez Okič, pokošene so bile bankine. Poda pobudo za
obsek cestišča v letošnjem letu. ◊ Predsednik pojasni, da je s Komunalo Sevnica v
dogovoru sistem za izvedbo ogledov po krajevnih skupnostih in nato urejanje obseka
vej. ◊ Iz zapisnika o ocenjevanju krajev izpostavi problematiko odlaganja odpadkov
pri komunalnih otokih in predlaga, da se na Komunalo Sevnica poda pobuda za
postavitev table pri ekoloških otokih, da je odpadke prepovedano odlagati ob
kontejnerjih za odlaganje odpadkov. ◊ Poda vprašanje, kako je z organizacijo zimske
službe. ◊ Predsednik pojasni, da so dogovori v teku, skušali bodo poiskati domačega
izvajalca. Cilj je storitev izvajati odgovorno in s primerno opremo, slednjo je
pripravljena dati Komunala Sevnica. ◊ Poda vprašanje, kako je s pločniki na Vrhu. ◊
Predsednik odgovori, da so zadeve na območju Bec pripravljene, investicija je v
planu, na vrsti je geodetska služba, da opravi izmero. Problem je v enotnosti krajanov
za izvedbo, če bi bili enotni, bi lahko bilo realno izvedeno v začetku prihodnjega leta.
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•

Kompolje / Andrej Simončič: Nova pridobitev je prenovljen oltar v cerkvi sv. Mihaela,
kar je bil restavratorsko zahteven projekt. ◊ Prišlo je do odtujitve znaka za omejitev
hitrosti (30). ◊ Predsednik pove, da je potrebno posredovati informacijo na občino in
urediti zamenjavo.

•

Konjsko / Janez Stopar: Poda pobudo za postavitev defibrilatorja. ◊ Potrebno je
urediti zaraščene brežine na relacijah Laze (Škrajnar–proti Šinkovcu) in Konjsko–
Lukovec. ◊ Predsednik glede urejanja obcestnih zemljišč pojasni, da bo opravljen
terenski ogled z upravljavcem. Glede defibrilatorja bo potrebno iskati možnosti
financiranja v proračunu KS oziroma občine, tako za Konjsko kot tudi Lukovec. V
dogovoru z zdravstvenim domom bo potrebno organizirati tudi delavnico
usposabljanja, saj infrastruktura ne sme biti sama sebi namen, temveč je z
defibrilatorjem potrebno znati tudi ustrezno ravnati. ◊ Vinko Knez doda, da je
potrebno vzpostaviti sistem prvih posredovalcev in opraviti izobraževanje, da vse
deluje, kot je potrebno.

•

Lukovec / Boris Androjna: Izpostavi, da je bil pri glavni cesti na Radni s cipresami
zaraščen vrt zasebnega lastnika, kar je sedaj urejeno. Enako naproša za relacijo od
doma do Malega Lukovca, dolžine okrog 150 metrov. ◊ Pridružuje se pobudi za
postavitev defibrilatorja na Lukovcu. ◊ Predsednik pojasni, da v kolikor bosta
nameščena defibrilatorja na Lukovcu in na Konjskem, za kar si bo prizadevala KS,
bodo s to infrastrukturo pokrite skoraj vse vaške skupnosti.

• Log / Danilo Marin: Na logu so opravili sejo vaške skupnosti, v sklopu seje je potekala

seznanitev o zaključeni asfaltaciji Cerov breg. ◊ Pripravili so sprejem za Mitjo Janca. ◊
Opravljali so redna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu. ◊ V sklopu
participativnega proračuna so uspeli z dvema pobudama. ◊ Popravili so finančni
načrt, kopijo preda kot prilogo zapisniku. ◊ Poda pobudo, da se pri oknu ob reki Savi,
priljubljeni turistični točki, postavi tabla s prepovedjo odlaganja odpadkov. ◊
Predsednik pri točki obravnave aktivnosti v vaški skupnosti Log doda informacijo, da
je pri sestavi finančnega načrta KS tekla razprava glede ceste Log–Grič, pri čemer je
potrebna velika previdnost z vidika priključka na magistralko. Komisija bo pripravila
predlog, ki ga bo na naslednji seji mogoče bolj podrobno analizirati. ◊ Danilo Marin
doda, da je lastnik s pogodbo odstopil zemljišče, da se lahko uredi križišče.

•

Jablanica, Novi Grad / Ivan Podlogar: Največ aktivnosti je bilo namenjenih urejanju
ceste Grahovica–Podzavrh–Vitovec. Pohvali kakovostno izvedbo. Poda vprašanje,
kako je z dogovorom glede nadaljevanja ureditve. Meni, da čakati in odlašati ni
pametno, saj cene rastejo. Krajani so k ureditvi ceste pripomogli veliko, obsekali
območje, podarili zemljo. Cesta se veliko koristi, zato je smiselna naložba za to
celotno območje. Upa, da bo to rešeno v letošnjem letu. ◊ Uredili so deponijo za
zimski posip v dolini Grahovice pri avtobusnem postajališču, spodnji ustroj je
asfaltiran. Zemlja je bila podarjena, ureditev gre v korist Jablanici, Okiču … ◊ Pohvali
čiščenje oziroma urejanje odtočnih kanalov. ◊ Krajana v lastni režiji rekonstruirata
dovozno pot, vključno z asfaltacijo. Glede na velik strošek bosta na krajevno
skupnost naslovila prošnjo za delno sofinanciranje nekaj kubičnih metrov nasipnega
materiala. ◊ Predsednik pohvali angažiranost krajanov in prispevek za dobrobit
območja. V teku je dogovor glede dokončanja ceste. Pomemben argument je tudi ta,
da je cesta strma, dobra urejenost pa bo pomenila tudi manj stroška za zimsko
službo.

•

Šmarčna / Vinko Knez: Zaključena je investicija z naslova participativnega proračuna
2021. Kandidirali so tudi za prihodnje leto, projekt pa je zaradi premalo prejetih glasov
izpadel. Poda pobudo, da se nadomestna sredstva najdejo v krajevnem proračunu. ◊
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V sklopu ocenjevanja Moja dežela, lepa in gostoljubna, je pri glasovanju s strani
krajanov/občanov/prebivalcev Šmarčna osvojila prvo mesto v svoji kategoriji.
•

Križ–Gaberje / Milan Jermančič: V poletnem času so opravili posutje s peskom okoli
železniške postaje, zdaj še v križišču proti Peklu. ◊ Čakajo, kaj bo s cesto od Gabrja
proti Križu. ◊ Zanima ga tudi, kako daleč so zadeve v zvezi z obnovo mostu v
Jelovcu, ki je izredno problematičen, čezenj se vozijo težki kamioni. ◊ Predsednik
odgovori, da je v teku faza pridobivanja ponudbe za izvajalca asfaltacije odsekov.
Trenutno potekajo soglasja za odstop zemljišč, v izvedbi je sečnja, po tem posegu bi
začeli z deli. Novembra bi bila urejena priprava terena, spomladi pa asfaltacija,
slednja glede na vremensko ugodne pogoje eventualno tudi že letos. Del bi bil
financiran letos, del pa v letu 2022. ◊ Glede na pojasnila, obravnavana na
občinskemu svetu, Vinko Knez glede mostu Jelovec pojasni, da je težava v
planiranem načinu rekonstrukcije z betonom nezmožnost z vidika statike, zato se
iščejo variante za umestitev lesenih kock.

Ad 6
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik preda besedo Vinku Knezu, članu občinskega sveta.
Vinko Knez: Seja Občinskega sveta je potekala 22. septembra. Med temami so bile
obravnavane naslednje: Člani sveta so soglasno podprli pristop Občine Sevnica h Konvenciji
županov za podnebne spremembe in energijo, vse je naravnano v smer zmanjševanja
vplivov na okolje. ◊ Člani občinskega sveta so podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
vrtcih v občini Sevnica in soglasje k predlaganim cenam vzgojno-varstvenih programov v
vrtcih na območju občine. Cena se za uporabnike spremeni v majhnem deležu. ◊ V sklopu
točke seznanitve s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta
2021 izpostavi, da za projekt izvedbe povezovalne poti Radna–Log še ni projektne
dokumentacije, razlog je v tem, da ponudba prekoračuje predvidena sredstva. ◊ Na seji
sprejeti predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nalogah, delovanju in
financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica prinaša uskladitve načina izvajanja lokalnih
gospodarskih javnih služb. Pravilnik ne vpliva na sedanjo prakso razporejanja finančnih
sredstev za delovanje krajevnih skupnosti, prinaša pa uskladitve zaradi spremenjenega
načina izvajanja javnih služb in uskladitve z zakonodajo. ◊ V drugi obravnavi je bil sprejet
predlog Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v občini Sevnica,
predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti in Komunalo Sevnica kot izvajalcem
gospodarskih javnih služb. Bistvena sprememba od obstoječe ureditve je na področju
izvajanja službe vzdrževanja javnih poti, katerih vzdrževalec in upravljavec bo z uveljavitvijo
odloka Komunala Sevnica. V zimi 2021/2022 se bo zimska služba še opravljala po
obstoječem scenariju.
Predsednik odpre razpravo. V splošni razpravi je še enkrat pojasnjen način glede
prevzemanja javnih poti. Natančno izvajanje posameznih služb bodo opredelili vsakoletni
letni izvedbeni načrti, pripravljeni v sodelovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi.
Danilo Marin: Priprava projekta povezovalne poti Radna–Log traja dolgo časa.
Ad 7
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik članom sveta predstavi vloge in dopise, ki so prispele od prejšnje seje. Vsi dopisi
so bili gradivo k vabilu na sejo.
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•
•
•

Izpostavi poročilo o ocenjevanju krajev moja dežela, lepa in gostoljubna.
V gradivu je kopija gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta TP
20/0,4 kV Novi grad in električni vodi.
Letos je bilo na področju Jablanice posodobljeno komunalno odvodnjavanje na cesti
Zavine–vodohran Jablanica, s tem je urejen večni problem neurejenosti tega odseka.
Obravnavajo prejeto pritožbo glede nestrinjanja z ureditvijo. Člani sveta se v razpravi
strinjajo, da si neurejenosti tega odseka ni mogoče privoščiti, saj je na vrhu hriba
vodohran, zato je bila sanacija upravičena. Posegov v zasebno lastnino ni bilo. Če bi
z ureditvijo še čakali, bi pot postala neprevozna.

Andrej Simončič posreduje prejeto vprašanje, kdaj je na boštanjskem pokopališču planirana
ureditev možnosti raztrosa pepela pokojnikov. Predsednik pojasni, da bo to urejeno do 1.
novembra letos, na novem delu pokopališča.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.20.
Zapisala:
Tanja Urek
Jože Udovč
predsednik Sveta KS Boštanj
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