Številka: 031-0001/2022
Datum: 25. maj 2022
ZAPISNIK
19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj
z dne 25. 5. 2022 v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj, Boštanj 30.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez, Milan Jermančič, Jože Krajnc,
Janez Stopar, Ivan Podlogar, Alojz Zalašček.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni člani sveta:
Boris Androjna, opr.
Tomaž Lisec, opr.
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 8 članov Sveta KS Boštanj. Svet je bil sklepčen.
Predsedujoči predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje sveta z dne 22.2.2022,
Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2021/2022,
Seznanitev z rezultatom razpisa za financiranje društev, ki delujejo na območju KS
Boštanj,
Vloga in sofinanciranje objekta kulturne dediščine na Topolovcu,
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 (podajo
svetniki OS),
Razno – prošnje, dopisi.

Sklep:
Svet soglasno sprejme dnevni red.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.

1

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje sveta z dne 22.2.2022
Predsedujoči zapisnik poda v obravnavo in potrditev. Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta soglasno potrdijo zapisnik 18. redne seje sveta z dne 22. 2. 2022.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
Ad 3
Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2021/2022
Predsednik članom sveta predstavi gradivo obračuna zimske službe, ki so ga člani sveta
prejeli na klop. Celoten strošek zimskega vzdrževanja cest, ki vključuje storitve izvajalcev
pluženja in posipavanja ter porabljene količine posipnega materiala, znaša 8.514,60 EUR.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj soglaša z višino obračuna in porabe sredstev za opravljene storitve
zimske službe za sezono 2021/2022 v višini 8.514,60 EUR.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.

Ad 4
Seznanitev z rezultatom razpisa za financiranje društev, ki delujejo na območju KS
Boštanj
Predsednik člane sveta seznani, da je komisija za društva in kulturno dejavnost dne,
19.5.2022 2021 opravila točkovanje in razdelitev sredstev društvom, ki so se prijavila na javni
razpis za sofinanciranje društev v Krajevni skupnosti Boštanj za leto 2022. Za delovanje
društev je v letu 2022 rezerviranih 4.000,00 EUR sredstev. Razdelitev sredstev je razvidna v
zapisniku sestanka komisije za društva in kulturno dejavnost, ki je bil kot gradivo podan
članom sveta na klop.
Predsednik poda gradivo v razpravo. Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta so na svoji 19. redni seji potrdili razdelitev sredstev za delovanje društev v
letu 2022 po predlogu komisije za društva in kulturno dejavnost.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 5
Vloga in sofinanciranje objekta kulturne dediščine na Topolovcu
Predsednik članom sveta predstavi vlogo Škofije Novo mesto, Župnija Boštanj, Gradbeni
odbor Vrh nad Boštanjem. Na svet KS Boštanj se obračajo s prošnjo za finančno pomoč pri
obnovi cerkve – kulturnega spomenika Cerkev Matere Božje na Topolovcu.
Cerkev je ob potresu 28.12.2020 in številnih popotresnih sunkih utrpela znatne poškodbe.
Gradbeni strokovnjaki so ob ogledih ugotovili, da se je ob potresnih sunkih nevarno
poslabšala statična stabilnost objekta. Ker želijo kulturni spomenik ohraniti, so se lotili
temeljite statične in fasadne obnove. V marcu in aprilu 2022 je bila stavba povezana s
prečnimi in vzdolžnimi zidnimi vezmi. Istočasno so bila opravljena pleskarska dela in
rekonstrukcija poslikave v notranjosti objekta. Velika želja domačinov in krajanov je, da bi
poskrbeli še za novo fasado in tako zaključili obnovitvena dela. Predvideni predračuni
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znašajo 80.000,00 EUR. Nekaj finančnih sredstev bo prispevala Občina Sevnica, veliko je že
zbranih od krajanov. G. Povše Franc ml. izvaja aktivnosti pridobitve donatorskih sredstev
večjih podjetnikov in organizacij. Glede na predračunsko vrednost in potekajoče aktivnosti
predsednik predlaga, da bi KS Boštanj iz svojega finančnega načrta zagotovila sredstva v
višini 20.000,00 EUR.
Na temo poteka krajša razprava, ki poteka v smeri podprtja podane vloge.
Sklep:
Člani sveta soglasno potrdijo sklep, da se v finančnem načrtu KS Boštanj zagotovijo
sredstva v višini 20.000,00 EUR za pomoč pri obnovi kulturnega spomenika Cerkev
Matere Božje na Topolovcu.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8).
Sklep je sprejet.
➢ Ob 19.20 se seji pridruži Vinko Knez. Na seji je prisotnih 9 članov sveta.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti oziroma aktualna vprašanja,
vezana na posamezne vaške skupnosti.
•

Boštanj / Jože Udovč, predsednik: V Boštanju so potekale aktivnosti ob prazniku
dela (postavitev mlaja, prvomajska budnica v izvedbi KD Godba Sevnica). Redno
potekajo vzdrževalna dela tako na lokalnih cestah kot javnih poteh s strani
upravljavca Komunala Sevnica d.o.o., ki so strošek finančnega načrta KS Boštanj. V
roku enega tedna je predviden posek smreke v trikotniku LC Boštanj. Za investicijo
na lokalni cesti proti Jablanici, ki se financira iz proračuna Občine Sevnica, je
pogodba že podpisana. Potrebno je ažurno spremljanje aktivnosti.

•

Boštanj / Alojz Zalašček: Izpostavi, da je nujno potrebna košnja na terenu pod
vaškimi kostanji. Na zahodi strani pokopališča raste cipresa, ki se zelo nagiba ter
predstavlja nevarnost, da se ob večjem neurju prevrne na grobove. Predlaga se
odstranitev.

•

Vrh, Okič / Jože Krajnc: Potekala je aktivnost postavitve mlaja in kresovanje za krajane
Vrha in Okiča. Prvomajsko neurje je povzročilo plaz pod gasilskim domom ob lokalni cesti
Okič – Grahovica. Nanos plazovine je bil odstranjen, potekajo pogovori o sanaciji plazu.
Krajani so že pred neurjem sami očistili jaške in propuste proti Grahovici. Izpostavljen
jašek v Grahovici je saniran. 8.4.2022 je potekala čistilna akcija, na kateri je sodelovalo
21 krajanov Vrha in Okiča. Pobrali so cca 0,5 m3 pločevink in plastenk.

•

Kompolje / Andrej Simončič: Čistilna akcija je bila uspešno izvedena z veliko udeležbo
krajanov. Opazili so manj odpadkov kot prejšnja leta. Izvedene so bile aktivnosti
Jurjevanja, postavitev mlaja in kresovanja. Krajani so poskrbeli za urejanje okolice
večnamenskega doma, igrišča in pokopališča. Pohvali redno izpraznjevanje košev za
odpadke ob večnamenski rekreacijski poti.

•

Konjsko / Janez Stopar: Izvedene so bile aktivnosti postavitve mlaja in kresovanja.
Čiščenje peska s ceste še ni bilo izvedeno. V Lazah pri Škrajnerju proti Raku bi bilo
potrebno izvesti obsek drevja. Predsednik predlaga, da se nekatere lažje aktivnosti
izvedejo s strani krajanov samih, saj so vse storitve plačljive iz FN KS Boštanj. V
nadaljevanju Vinko Knez, ki je zaposlen na Komunali Sevnica d.o.o., obrazloži kako
poteka pometanje vaških jeder in javnih poti v krajevnih skupnostih. Izvajanje intervencij
za varno prevoznost cestišč je prioritetno.
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•

Log / Danilo Marin: Na Logu je pred enim mesecem potekala čistilna akcija. Izveden
je bil posek drevja na brežini reke Save. Za ureditev ceste na Grič se zbirajo potrebni
podpisi. Eden od krajanov ne želi podati podpisa. Obnovila se je zakristija in kor.
Potrebno bo izvesti drenaže in poti. Trenutno potekajo priprave za Šinjekadijo, ki bo
4.6.2022. Na delu, kjer je travnato igrišče, se namerava postaviti kozolec.

•

Jablanica, Novi Grad / Ivan Podlogar: Prvomajsko neurje je povzročilo precej
škode, predvsem poplavitev potoka Biršelj, za katerega je že bila podana pobuda, da
se sanira. Na manjšem potoku, ki priteče izpod Simerta, sta bila že urejana dva
propusta, dva je potrebno še urediti, saj v primeru večjega neurja poplavi in odnaša
prod vse do glavne ceste v Grahovici. Pri izdelavi spodnjega ustroja na cesti, LC
Jablanica, bi bilo smiselno zamenjati cevi. Pričakuje se čimprejšnja izvedba
rekonstrukcije ceste proti Podzavrhu. Tekoče potekajo dela na vodovodu Boben
(zgrajen je nov oporni zid).

•

Šmarčna / Vinko Knez: Izveden je bila čistilna akcija, Jurjevanja in postavitev mlaja.
Postavljena je tudi zaščitna ograja polja pred divjadjo. V večnamenskem domu se
predvideva sanacija sanitarij ter ureditev dostopa za invalide.

•

Križ, Gaberje / Milan Jermančič: Prvomajsko neurje je povzročilo težave, predvsem
na odseku Križišče proti Felicijanu in Turku. Pri Felicijanu je neurje povzročilo veliko
škode zaradi poplavljenega potoka. Družina Turk ni imela dostopa do stanovanjske
hiše. Predsednik predlaga, da krajani podajo vlogo na Občino Sevnica, da bi
strokovne službe Občine Sevnica lahko težavo proučile in izdelale dolgoročne rešitve.
Milan Jermančič sprašuje ali je planu 2022 sanacija mostu Jelovec. Vinko Knez
odgovori, daj je v planu obnovitev cestišča s kockami.

Ad 7
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Vinko Knez: Občinski svet je na 31. redni seji, ki je potekala 25. 5. 2022, sprejel Sklep o
soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in določitvi
subvencionirane cene storitev Pomoč družini na domu. Sprejel se je sklep o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Radna – 1. obravnava. Podjetje Sava avto je
odkupilo velik del zemljišč, kjer se v prvi fazi predvideva umestitev bencinskega servisa. V
nadaljevanju pa se je z dodatnimi odkupi zemljišč območje obdelave razširilo na vsa prosta,
nepozidana stavbna zemljišča v območju med obstoječo stanovanjsko – poslovno pozidavo
in med glavno ter regionalno cesto. Glede predloga je bila s strani krajanov podana opazka
glede višine zgradb. Gospodarska dejavnost, ki se bo izvajala, ne predstavlja nevarnosti za
okolje. Z vidika investitorjev je bila izkazana korektnost že v preteklosti. Ker je v tem
kontekstu tudi določen prostor za pristanek helikopterja, se bo iskala nova lokacija.
Obravnavan je bil predlog Odredbe o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v
Občini Sevnica. Sistem plačevanja bo poenoten na vseh parkiriščih, ki so označeni z modro
cono. Zadeva bo še v drugi obravnavi.
Izpostavljeno je bilo vprašanje glede prometnega režima zaradi sanacije mostu Sevnica –
Boštanj (delne zapore in en čas popolna zapora mostu). S strani strokovnih služb se
pričakuje odgovor v roku enega meseca. Izvajalec za sanacijo mostu je znan. Pričetek del bo
21. dan po uvedbi v delo. Točen datum pričetka izvedbe del še ni znan.
Obravnavan in sprejet je bil predlog Odloka o videonadzoru na območju Občine Sevnica –
prva obravnava. Na tematiko je potekala razprava predvsem glede zakonitosti, varovanja
osebnih podatkov in lokacijah izvajanja videonadzora. Pobuda za izvajanje videonadzora je
predvsem zaradi vandalizma na Savski cesti. Repliko poda predsednik, ki je na podjetju
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Komunala d.o.o. Sevnica podal pobudo za izvajanje videonadzora na parkiriščih pri
pokopališču Boštanj.

Ad 8
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik pod točko razno predstavi prejete vloge.
-

Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj → prošnja za pomoč krajanu Gnidica
Vinku, ki živi v neprimernih prostorih za bivanje. Situacijo obrazloži član sveta Ivan
Podlogar.
Sklep:
Člani sveta sprejmejo sklep, da se krajanu nudi finančna pomoč, ko bodo znana
konkretna dejstva glede oblike pomoči.
Izid glasovanja: 9 za, 0 proti (prisotnih 9).
Sklep je sprejet.

-

Vaška skupnost Log KŠD Log – Sekcija Šinjekadija → Prošnja za donatorsko pomoč
pri organizaciji 36, tradicionalne Šinjekadije.
Vlogi se ne odobri, ker je delovanje društev financirano zgolj iz sredstev, ki so
podeljena skladno z javnim razpisom o financiranju društev. Sredstva bodo društvom
nakazana v začetku julija.

Seja je bila zaključena ob 20.00.

Zapisala:
Marjetka Flisek, referentka za KS

Jože Udovč
predsednik Sveta KS Boštanj
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