Številka: 0313– 0001/2018
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 17. januarja 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 Tomaž Lisec
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: /
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 11 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 1. redne (konstitutivne) seje z dne, 7.12.2018
3. Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019
4. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2019,
5. Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni
skupnosti,
6. Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018-2022,
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
9. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje sveta z dne 7.12.2018
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
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Sklep:
Pripomb na zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje z dne 7.12.2018 ni. V potrjeni vsebini
bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 3
Obravnava predloga finančnega načrta za leto 2019
Predsednik članom sveta predstavi finančni načrt za leto 2019. Gradivo so člani sveta prejeli
skupaj z vabilom in je sestavni del tega zapisnika. Pove, da je višina na prihodkovni strani
sestavljena iz dotacij, ki jih krajevna skupnost prejme s strani občine za tekoče delovanje ter
za obratovalne stroške, tekoče in investicijsko vzdrževanje, obnovitvene in razširitvene
investicije v javno infrastrukturo, prihodkov od vodarine iz JV Boštanj, grobnine iz pokopališč,
prispevkov krajanov pri izvedbi investicij in prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih
zavarovanj. Skupna višina ocenjenih prihodkov v letu 2019 znaša 204.100,17 EUR in je
razdeljena na odhodkovni strani na proračunske postavke, ki zajemajo odhodke za pisarniški
material, izdatke za energijo, vodo in komunalne storitve za potrebe pisarne KS, druge
operativne odhodke, odhodke iz naslova upravljanja s premoženjem, vlaganja v cestno
infrastrukturo in izgradnjo javne razsvetljave, oskrbe s pitno vodo, urejanje pokopališč v
krajevni skupnosti, vzdrževanje večnamenskih domov in transfere neprofitnim organizacijam.
Višina odhodkov je enaka ocenjeni višini prihodkov. Glavna investicija, ki se bo prihodnje leto
izvajala in bo krita iz proračuna krajevne skupnosti Boštanj je rekonstrukcija mrliške vežice
na pokopališču Boštanj. V letu 2019 se predvideva nakup nove računalniške opreme, saj je
le-ta dotrajana. Poleg nakupa novega računalnika je potrebno posodobiti program za
obračunavanje vodarine. V finančni načrt so se na odhodkovni strani upoštevala tudi
sredstva, ki so ostala na poslovnem računu 31.12.2018 v znesku 3.813,19 eur. Tako celotna
odhodkovna stran znaša 207.913,00.
Predsednik poda predlog finančnega načrta v razpravo. V razpravi so sodelovali predsednik,
Vincenc Knez, Tomaž Lisec, Boris Androjna, Alojz Zalašček.
Povzetek razprave:
Predlog finančnega načrta je izdelan po potrebnih programih in se lahko čez leto spreminja
zaradi variabilnih stroškov kot je zimska služba, saj se je v preteklih letih izkazalo, da ta
strošek lahko varira od 15.000,00 EUR do 60.000,00 EUR. Pri rekonstrukciji mrliške vežice
na pokopališču v Boštanju se je izkazalo, da bodo stroški večji od pogodbene cene, saj je
bilo med izvajanjem del ugotovljeno, da je objekt potreben celovite prenove, vključno s
hidroizolacijo in gradnjo močnejše temeljne plošče. Z nastalo situacijo je seznanjeno tudi
vodstvo občinske uprave, ki pri projektu zagotavlja sofinanciranje. Predviden rok za
dokončanje del je konec marca 2019. Večina članov sveta meni, da je velik problem
delovanje krajevnih skupnosti premajhen vir financiranja, ki ga pridobi vsako leto na osnovi
sklepov iz proračuna Občine Sevnica. Opaziti je, da se situacija preveč centralizira na samo
občinsko upravo.
Sklep:
Svet KS se je na svoji 2. redni seji seznanil z dokumenti finančnega načrta KS Boštanj
za leto 2019 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 4
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2019
V gradivu za sejo so člani sveta prejeli vloge predlagateljev za dobitnike priznanj KS Boštanj
za leto 2019. Priznanja se bodo podelila na prireditvi ob kulturnem prazniku in prazniku
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Krajevne skupnosti Boštanj, ki bo 9. februarja 2019 v dvorani TVD Partizan Boštanj. Glavni
nosilec kulturnega programa je Oktet Jurij Dalmatin z gosti.
Pravočasno sta na sedež prispeli dve vlogi, ki sta vsebovale obrazložitve in utemeljitve
upravičenosti kandidata. Ženska pevska skupina AZALEA je za priznanje krajevne skupnosti
predlagala Marijo Šuster, Društvo TVD Partizan pa Alfonsa Žibert.
Predsednik poda točko v razpravo. Na vprašanje člana sveta za območje Log glede objave
razpisa za predloge za dobitnike priznanj KS Boštanj je podan odgovor, da se razpis
vsakoletno objavlja na spletni strani KS Boštanj in na oglasni deski KS Boštanj. Vsebina
razpisa se razpošlje po pošti vsem članom sveta in društvom delujočim na območju KS
Boštanj.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 2. redni seji sveta KS Boštanj soglasno sprejel sklep, da se v
letu 2019 podelita dve priznanji Krajevne skupnosti Boštanj in sicer Mariji Šuster in
Alfonsu Žibert.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11). Sklep sprejet.
Ad 5
Sklep o izplačevanju prejemkov za opravljanje funkcije članom sveta v krajevni
skupnosti
Predsednik člane sveta seznani z zneskom nagrade članov sveta krajevne skupnosti skladno
s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica. Novim članom sveta pove, da so se v preteklih
mandatnih obdobjih člani sveta odpovedali izplačevanju sejnin in da so za prihranjeni znesek
organizirali dvodnevno ekskurzijo. V pomladnih mesecih se mora organizirati ekskurzija za
prejšnji svet krajevne skupnosti, ker je še ni bilo mogoče izpeljati v letu 2018. O podrobnejši
organizaciji se dogovori na eni zmed naslednjih sej.
Po razpravi člani sveta sprejmejo naslednji
Sklep:
Svet Krajevne skupnost Boštanj je na 2. redni seji dne 17.1.2019 sprejel sklep, da se
članom sveta krajevne skupnosti ne izplačuje sejnina v znesku 25,00 EUR bruto za
vsako udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti. V zameno se ob koncu mandatnega
obdobja v organizaciji krajevne skupnosti organizira strokovna ekskurzija.
Predsedniku sveta krajevne skupnosti se izplačuje mesečna nagrada v višini 280,00
EUR bruto.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.
Ad 6
Pobude za plan dela v mandatnem obdobju 2018 – 2022
Predsednik člane sveta pozove, da pisno oddajo plane dela po vseh vaških skupnostih do
naslednje seje sveta krajevne skupnosti Boštanj. Predstavljeni plani bodo osnova za
izvajanje aktivnosti v naslednjih letih.
Plane predvidenih aktivnosti za tekoče mandatno obdobje so na seji sveta KS Boštanj
17.1.2019 že oddali Vaška skupnost Jablanica – Novi Grad, Vaški odbor Vrh Okič, Vaška
skupnost Log in Vaška skupnost Gabrje – Križ – Križišče – Jelovec in so priloga temu
zapisniku.
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Ad 7
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
◊ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊Na cesti od Križišča proti Jablanici pri objektu s hišno št. Jablanica
13 je opaziti, da čez makadamsko pot teče potok in nastala situacija pomeni nevarnost
poledice v zimskem času. Predsednik predlaga čimprejšnji terenski ogled s strani
predstavnika Komunale in občinske uprave.
◊Jablanica, Novi Grad: ◊Glavni cilj v mandatnem obdobju je urediti asfaltirane poti do vseh
hiš (5 gospodinjstev), razširitev in preplastitev lokalne ceste Grahovica – Vitovec – Novi
Grad, razširitev lokalne ceste Jablanica – Vitovec (pri Mirt Marinki), odvodnjavanje pri
Bedeku (manjkajoče cevi), postavitev prometne signalizacije (oglasne table zaselkov Novi
Grad, Vitovec, Podzavrh,…), javna razsvetljava pri vaškem kozolcu, ureditev nove trase
vodovoda, ker je opažen manjši pretok. Predsednik pove, da se bodo nekatere od navedenih
zadev posredovale javnemu podjetju Komunala Sevnica in strokovnim službam na Občini
Sevnica. Trenutno se ne da podati točnega odgovora, saj je proračun Občine Sevnica še v
pripravah. S strani predstavnika vaškega odbora Jablanica je podana pohvala za ureditev
lokalne ceste od Felicijana do Medveda v Grahovici.
◊Vrh, Okič: ◊Pristojne službe na Občini Sevnica je potrebno obvestiti, da je opaženo udiranje
glavne ceste in avtobusne povezave pri Pešec na Okiču. Ker so bile v tekoči zimski sezoni
večje težave zaradi poledice v Krnicah, se predlaga postavitev zaščitene ograje pri odcepu
za Bautin.
◊Boštanj: S strani krajanov Boštanja je podana pobuda za postavite ograje na poti, ki vodi do
trgovskega centra v Boštanju (pri Požar Petru). Veliko ljudi hodi peš in jim strmina, sploh v
zimskem času predstavlja oviro. ◊Potrebna je ureditev poti na Radni Poljšak – Zupančič.
Predsednik pove, da je za predmetno pot že naročil ureditev udarnih jam s posipnim
materialom.
◊Kompolje: ◊V večnamenskem domu so se prepleskale stene in stropovi, uredile so se
sanitarije. Pri starem rezervoarju se je postavila klopca in umivalnik s tekočo vodo. Na
Lisičjih jamah so krajani uredili del zaraščenih brežin. Na asfaltu so sanirali udarne jame z
betonom.
◊Šmarčna: ◊Prireditev »Žive jaslice na Šmarčni« je bila zelo odmevna. Obiskalo jo je preko
1000 obiskovalcev. Ta prireditev je velika promocija kraja in celotne krajevne skupnosti.
Predsednik ob zaključku točke povabi vse prisotne na osrednjo prireditev ob kulturnem
prazniku in prazniku krajevne skupnosti, ki bo 9. februarja 2019.
V soboto 19.1.2019 bo potekala tradicionalna prireditev Mešjakov večer z začetkom ob 17.00
uri v organizaciji Aktiva žena Boštanj in Turističnega društva Boštanj. Nit večera: zrnate
stročnice, super hrana za zdravje in moč. Gostja večera bo Marija Merljak, svetovalka za
zdravo prehrano.
Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Vicenc Knez pove, da je bila seja občinskega sveta 16.1.2019. Glavna tematika je bila
potrditev članov nadzornega odbora, komisij in odborov občinskega sveta, nadzornega sveta
JP Plinovod Sevnica in JP Komunala d.o.o. Sevnica in Občinske volilne komisije. Sprejet je
bil sklep o financiranju političnih strank. Gradivo je možno pregledati na spletni strani Občine
Sevnica www.obcina-sevnica.si.
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Ad 9
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.
Sklep:
∗ IPPON Sevnica, šola borilnih veščin/ prošnja za finančno pomoč pri organizaciji
dogodka Finale Slovenije v ju jitsu za mlade – Sevnica 2018 in praznovanje 20
let društva→ prošnji se odobri v višini 100 EUR.
*

Športno kulturno društvo Jablanica - Novi Grad / prošnja za sofinanciranje
veselega decembra- Miklavževanje → prošnji se odobri v višini 100 EUR.

*

Osnovna šola Boštanj – božično novoletno praznovanje → prošnji se odbori v
višini 300,00 EUR.

*

Župnija Boštanj – Miklavževanje 2018 → vlogi se odbori v višini 300,00 EUR.

*

Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi
otrok ob prihodu Božička na Lukovcu→ prošnji se odobri višini 100 EUR.

*

Športno kulturno društvo Večno mladi Šmarčna / prošnja za finančno pomoč
pri izvedbi 20. predstave »Žive jaslice na Šmarčni«→ prošnji se odobri višini
300 EUR.

∗

Društvu kmetic Sevnica, Aktiv žena Boštanj / prošnja za finančno pomoč
delovanju aktiva in za predstavitveno kulinariko na novoletnem srečanju dne
7.12.2018v organizaciji KS Boštanj in ponovitvenem novoletnem koncertu KD
Godba Sevnica, dne 9.1.2019 v organizaciji KS Boštanj» → prošnji se odobri v
višini 704,00 EUR.
Izid glasovanja: 11 za 0 proti (prisotnih 11).
Sklep sprejet.

Predstavniku Križ-Gaberje je potrebno poslati relacije javnih poti za pluženje in kontaktno
številko izvajalca zimske službe. Predstavnik izpostavi, da je v vaškem vodovodu Gaberje –
Križišče voda oporečna in sprašuje, če obstaja možnost priključitve odjemnikov na javno
vodovodno omrežje. Problematiko se predstavi javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica.
Predstavnik vaške skupnosti Log poda pobudo, da bi se na izmed naslednjih sej obravnavala
točka na temo sistemske ureditve statusa vaških vodovodov na območju KS Boštanj, ki še
niso pravno formalno urejeni.
Ob koncu seje je s strani članov sveta podana pobuda, da bi se moral večji del rente od
proizvedene električne energije HE Boštanj in HE Arto-Blanca nameniti krajevnim
skupnostim, ki so ob gradnji le-teh utrpele največ okoljskih sprememb.
Seja zaključena ob 19.18 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 11 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
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Predsednik sveta KS Boštanj
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