Številka: 0313– 0007/2018
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 25. aprila 2019, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Vincenc Knez, Milan Jermančič, Ivan Podlogar, Danilo Marin, Janez Stopar,
Andrej Simončič, Jože Krajnc.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS,
Odsotni: Boris Androjna, Alojz Zalašček Tomaž Lisec.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi 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 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 3. redne seje z dne 12.3.2019,
3. Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2018/2019,
4. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
5. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
6. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 12.3.2019
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Zapisnik je potrebno popraviti v točki
Ad 9 poročevalca za območje Šmarčna in sicer se mora stavek, ki se nanaša na zaščitno
ograjo pri reki Savi glasiti: Opaziti je, da sidra na jekleni ograji popuščajo, zato se je potrebno
obrniti na vzdrževalca bazena HE, da se organizira ogled in uredi ustrezna sanacija.
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Sklep:
Zapisnik 3. redne seje z dne 12.3.2019 se sprejme s predlaganimi popravki. V potrjeni
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2018/2019

Gradivo o stroškovni oceni izvajanja zimske službe v sezoni 2018/2019 so člani sveta prejeli
skupaj z vabilom. Predsednik člane sveta seznani o postopku izvedbe javnega naročila za
izbiro ustreznega izvajalca za izvedbo zimske službe. V pretekli sezoni je bila podpisana
pogodba z javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica. Podizvajalci za pogodbenika so bili za
območje KS Boštanj Redenšek Franci, Hribar Mirko in Andrej Prijatelj. Skupna vrednost del
izvajalcev znaša 8.973,18 EUR + 9,5 % ddv. Za posip cestišč je bilo porabljenega posipnega
materiala v vrednosti 3.043,00 EUR + 22% ddv.
Svet KS Boštanj se je seznanil z obračunom zimske službe v sezoni 2018/2019.
Ad 4
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 se dela na mrliški vežici končujejo. Predviden datum
predaje objekta namenu je 15. maj 2019. Izvedena dela se bodo poplačala v
sodelovanju Krajevne skupnosti Boštanj in Občine Sevnica. Objekt je zelo
funcionalno grajen, saj bo omogočeno opravljanje pogrebne slovesnosti pod streho. ◊
Izvedena je bila čistilna akcija, ki so se jo udeležili posamezni predstavniku društev in
učenci osnovne šole Boštanj. Očiščen je bil center Boštanja in kritični odseki ob
državni cesti in ob cesti za reko Mirno (pri parkirišču Felicijan). ◊Predsednik bo
predlagal postavitev novega kontejnerja na pokopališču v Boštanju. ◊Krajani podajajo
pobudo za ureditev prostora za raztros na pokopališču v Boštanju. ◊Predsednik člane
sveta seznani, da je v proračunu Občine Sevnica odprta postavka in konto za nabavo
defribilatorjev na območju občine Sevnica. S sodelovanjem donatorjev in prispevkov
krajanov se lahko realizirajo podane pobude, ki so bile prejete na sedež KS Boštanj.
V nadaljevanju Vinko Knez predstavi delovanje javno vzpostavljene mreže
defrebilatorjev, način skrbništva, izobraževanja in vzdrževanja.
∗ ◊Zaključene so aktivnosti rekonstukcije plazu pod Liparjem v Grahovici. ◊ Turistično
društvo Boštanj je uspešno izvedlo prireditev z naslovom Salon sadnih vin in sokov. V
bližnji prihodnosti je načrtovana postavitev mlaja, 1. maja bo v Boštanju budnica v
izvedbi KD Godba Sevnica. 4. maja je predviden pohod po poteh azaleje.
∗ Vrh,Okič: ◊Jože Krajnc pove, da so 29.3.2019 izvedli čistilno akcijo, katere se je
udeležilo 24 krajanov, nabrano cca 5 m3 smeti. ◊Naslednji dan je potekala akcija
čiščenja obcestnih muld od Okiča do Grahovice. ◊Končana so gradbena dela
odvodnjavanja na Okiču. Za dokončanje del je potrebna še izvedba muld. ◊Na
družabnem področju je na Veliko nedeljo potekalo druženje ob sekanjju pirhov.
Potekalo je tudi Jurjevanje. Potekajo priprave na kresovanje. ◊Čiščenje cest po zimski
službi je potrebno tudi na cesti Okič – Jelovec.
∗ Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da je potekala čistilna akcija v kateri je sodelovalo
20 krajanov. Čistilo se je od Lisičjih jam do Dvorca. Krajani so v svoji organizaciji
izvedli škropljenje zeli na pokopališču in ob pokopališču Kompolje ter ob igrišču. Na
pokopališču so izvedli ureditev tako, da so star pesek odstranili in ga nadomestili z
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novim, ki je bil pripeljan že lansko leto (cca 4m3). ◊ 23.4. so izvedli Jurjevanje.
◊Vaščani načrtujejo čiščenje brežin v Lisičjih jamah.
Konjsko: ◊Izvedena je bila čistilna akcija v kateri je sodelovalo 10 krajanov. Pobiranje
odpadkov se je vršilo na cesti od Radne do Preske, nabrano je bilo 35 velikih vrečk
raznih odpadkov, ki so jih vaščani sami prepeljali na deponijo Komunale Sevnica.
◊Cesta Radna – Laze je očiščena po izvedbi zimske službe, druge še niso. ◊Po vasi
je potekalo Jurjevanje. Organizirali bodo kresovanje in postavitev mlaja. ◊Potrebna bi
bila postavitev smerne table za Lukovec (pri Blatniku).
Log: ◊Na območju vaške skupnosti Log so potekale aktivnosti glede ureditve ceste
Goli Vrh. Vaščani so zbrali 50 podpisov, v aktivnosti se je vključila tudi pravna služba
Občine Sevnica. Rešitvi za uredite statusa sta dve. Zakoliči se lahko obstoječa trasa.
Če pa bo dosežen kompromis vaške skupnosti z g. Črtaličem se je možno dogovoriti
za nadomestno traso.
Jablanica, Novi Grad: ◊Ivan Podlogar pove, da je potekala čistilna akcija po
posameznih zaselkih, kjer je bilo ugotovljeno, da se količina odpadkov skozi leta
zmanjšuje. ◊Posipni material, ki je bil stacioniran pri vaškem kozolcu je bil moteč, zato
so vaščani organizirali akcijo in le-tega prestavili (Uredili so deponijo pri Kuharju).
◊Čez Jablanico in Podzavrh je nekaj cest že pometenih. ◊Vaščani 4 zaselkov so
izrazli željo po postavitvi smerokaznih tabel (predložen predlog) in ureditvi zmanjšanja
hitrosti. Predlog se preda strokovnim službam Občine Sevnica. ◊Lokalna cesta iz
Grahovice čez Podzavrh do Vitovca je uničena in je potrebna sanacije. Želja krajanov
pa je, da se realizira del nove trase na tej LC Grahovica – Vitovec. ◊Pri avtobusni
postaji v Grahovici se zaradi nepreglednosti predlaga postavitev cestnega ogledala.
Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da je na Šmarčni potekala čistilna akcija in Jurjevanje.
◊Za ureditev nadstreška pri večnamenskem domu se je nabavil potrebni material.
Akrtivnosti postavitve se bodo vršile v času prvojamskih praznikov, saj je cilj
postavitve nadstreška do prireditve, ki bo 1.6.2019. Ker vaška skupnost razpolaga
tudi z lastnimi prihodki, ki jih pridobijo z organizacijo raznih prireditev, nameravojo do
1. junija nabaviti tudi defribilator. Vse prisotne povabi na prireditev.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič izpostavi problematiko, da še niso vse ceste
asfaltirane (na cesti proti Križu je še odsek v makadamski izvedbi). Krajani
izpostavljajo gozdno pot od Pekla proti Jablanici. Milan Jermančič poda predlog, da
se krajanom finančno pomaga, da le-to uredijo sami. Po razpravi članov sveta je
podana pobuda, da se o možnosti sofinanciranja obrnejo na gozdno gospodarstvo.
◊Podano je vprašanje ali je v planu betonski most čez reko Mirno, saj je v dosedanji
izvedbi težava z izpiranjem peska po nevihtah. O zadevi bo povprašal Vinko Knez oz
podal pobudo na naslednji seji občinskega sveta. ◊Na lokalni cesti Okič – Jelovec, v
kraju Jelovec je uničena varovalna ograja na mostičku in predstavlja nevarnost za
mimoidoče. Zadevo se predstavi strokovnim službam Občine Sevnica.

Ad 5
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik povabi k besedi Vinka Kneza, ki predstavi glavne točke z zadnje seje občinskega
sveta, ki je potekala 24.4.2019.
- Poslovno poročilo Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica za leto 2018 (Vsebino je
predstavil direktor Anton Krajnc. Po opravljeni razpravi je občinski svet sprejel sklep,
da zaradi negativnega poslovanja v lanskem letu podjetje in ustanoviteljica v roku
šestih mesecev pripravita predlog rešitve za dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja,
ki vključuje racionalizacijo poslovanja podjetja, povezovanje z javnimi podjetji z
območja Sevnice, vključitev drugih dejavnosti ter analizo prodaje trgovskega in
omrežnega dela dejavnosti.),
- Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini da domu (Storitev
izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica v
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višjem znesku, kot je to določeno z zakonom. Z okrog 72-odstotno subvencijo se
uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialnovarstvene storitve. v lanskem letu je bilo v povprečju 95 uporabnikov.). S to obliko
pomoči so občani zadovoljni.
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
čiščenje komunalne odpadne vode, ravnanje z odpadki, pogrebna dejavnost – 24
urna dežurna služba,
Predlog soglasja o zadolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica (Komunala dobiva s strani
občine več nalog;
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019skrajšan postopek,
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj – skrajšan postopek (predlog podprt, saj bo
privat investitor širil razvoj gospodarske dejavnost),
Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko
sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanje prostora DB27.hm in DB11.hm) –
skrajšani postopek (območje pri Panorami, Povše),
Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Radeče ter Občino
Sevnica in Občino Škocjan (izvedene manjše uskladitve mej po predlogu Geodetske
uprave); v prihodnosti sledi še ureditev meja z Občino Šentjur (predel okrog Lisce),
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018,
Predlog cen programov v vrtcih v občini Sevnica (zaradi povišanja cene delovne sile,
se povišajo programi v vrtcih v povprečju 7 EUR na otroka).
Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Sevnica in
predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja OŠ Krmelj - člani sveta
so soglašali k imenovanju Anite Šiško za direktorico Knjižnice Sevnica in podali
pozitivno mnenje lokalne skupnosti Gusti Mirt za ravnateljico OŠ Krmelj.

Člani občinskega sveta so na seji podali vprašanje v kakšni fazi so aktivnosti z
nadaljevanjem pločnika od rondoja proti trgovini Hofer. Podan je bil odgovor, da je
dokumentacija predana na Direkcijo za ceste. Razprava je potekala tudi glede prometne
ureditve pri trgovini Inpos.
V nadaljevanju Vinko Knez predstavi odločitev Občine Sevnica glede uvedbe
»participativnega proračuna«, sistema razporejanja dela proračunskega denarja na način, da
o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občanke in občani s svojimi predlogi.
S podajanjem svojih predlogov občani določajo katere ureditve bi po njihovem mnenju
pripomogle k višanju kakovosti bivanja v ožjem bivanjskem okolju.
Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem
območju občine Sevnica enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni
krajevni skupnosti ter njeno velikostjo; torej na pravičen in sorazmeren način ponudi vsem
prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine.
Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine,
temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude,
je 120.000 evrov.
Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi.
Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči tudi z večstanovanjskimi objekti, na
drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in
zaselki ter precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih
se zadnje leto giblje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri.
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Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti smo pri pripravi
participativnega proračuna za leto 2020 določili 6 območij razporejanja dela proračunskega
denarja:

Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

do 20.000,00 EUR

Območje 2: KS Sevnica

do 20.000,00 EUR

Območje 3: KS Boštanj

do 20.000,00 EUR

Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž

do 20.000,00 EUR

Območje 5: KS Tržišče in KS Primož

do 20.000,00 EUR

Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje

do 20.000,00 EUR

Pri participaciji lahko sodeluje vsak prebivalec ali prebivalka s prebivališčem v občini
Sevnica, ki je dopolnil/a 15 let. Vlagajo se pobude občank in občanov za projekte in ureditve
iz njihove krajevne skupnosti. Pobudo lahko vloži tudi skupina občank in občanov, pri čemer
se v obrazec vpiše predlagatelj z osebnimi podatki, ostali sopredlagatelji pa le z imenom in
priimkom.
Vsak občan ali občanka lahko poda več pobud, vsako pobudo pa je potrebno vložiti na
ločenem obrazcu, ki bo dostopen na spletni strani Občine Sevnica in v sprejemni pisarni
Občine Sevnica. Rok za oddajo pobud je od 1.5.2019 do 30.6.2019. Prejete pobude bo
strokovno-tehnično najprej uredila občinska uprava ter preverila utemeljenost, zakonitost in
izpolnjevanju pogojev za izvedbo v letu 2020.
Odločitev o umestitvi pobud v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov
občinske uprave, krajevnih skupnosti in civilne družbe. Vsak vlagatelj bo o statusu pobude
obveščen.
Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom lahko kontaktirate po elektronski
pošti na e-naslov vlasta.marn@obcina-sevnica.si.
Pobuda je upravičena za uvrstitev v kvoto posameznega območja, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Sevnica oziroma
posamezne krajevne skupnosti;
bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Sevnica oziroma na zemljiščih s
statusom javnega dobra;
je skladna z vsaj eno od naslednjih nalog občine:
- prispeva k skrbi za varstvo okolja (zraka, tal, vodnih virov, virov pitne
vode, odlaganja odpadkov);
- ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine;
- ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti;
- ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih
igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč in postavitev zunanjih fitnes
naprav;
- participiranje mladih v domačem kraju;
- prispeva k urejenosti vasi in naselij (urejanje trgov, zelenic, parkov in
drugih javnih površin;
je finančno ovrednotena do največ 6.000 evrov z vključenim DDV;
ni uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Sevnica;
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predlagatelj ne sme nastopati pri izvedbi pobude kot izvajalec, ne kot fizična
oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba v poslovodstvu izvajalca;
temelji na izvirnih pristojnostih občine in ima zakonsko podlago za realizacijo.
V kolikor za posamezno območje na razpis ne bo prispelo dovolj pobud oziroma le-te ne
bodo izpolnjevale navedenih pogojev, se nerazdeljeni del kvote ne razdeli na druga območja.
Po razpravi se dogovori, da se gradivo oz. vloga razpošlje po elektronski pošti vsem članom
sveta.
Danilo Marin poda pobudo, da se na ustrezne službe poda vprašanje o stanju aktivnosti
izgradnje mostu čez reko Savo na Logu in pešpoti proti Radni. Vinko Knez odgovori, da je bil
izveden razpis za projektiranje mostu. O časovnem terminu se bo pozanimal.
V nadaljevanju Danilo Marin izrazi svoja razmišljanja glede delovanja in gospodarjenja
javnega podjetja Plinovod Sevnica v smislu registracije dodatnih tržnih dejavnosti. Glede
upravljanja vodovodnih sistemov razmišlja, da se vaški in krajevni vodovodni sistemi ne
prenašajo na drugega upravljavca, ampak da se le-tem uredi potrebni pravni status.
Predsednik v nadaljevanju pove, da je javni vodovodni sistem Boštanj – Jablanica v dobri
kondiciji tako iz vidika zadostnosti količine pitne vode kot z analizami inšpekcijskih služb,
zato predlaga, da se tematika obravnava na eni od naslednjih sej sveta KS na kateri bi
opravili podrobnejšo analizo, podajanje pobud, predlogov,…
19.25 odide Andrej Simončič. Na seji prisotnih sedem članov sveta.
Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Sklep:
∗ Kulturno društvo Godba Sevnica / prošnja za finančno podporo za delovanje
društva→ prošnji se odobri v višini 300,00 EUR,
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo pri predstavitveni kulinariki na
prireditvi »Pozdrav pomladi« dne 16.3.2019 in na prireditvi »4. ženski modnokulinarični večer« dne 10.3.2019→ prošnji se odobri v višini 405,00 EUR,
∗ Prošnja za ureditev javne poti Mikolič Marinka→ prošnji se odobri z izdajo
naročilnice za navoz gramoza 30 m3.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
V nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da je KS Boštanj porabila 11/12 sredstev
Občine Sevnica namenjenih financiranju krajevnih skupnosti za poravnavo pogodbenih
obveznosti izvajalcu del rekonstrukcije mrliške vežice na pokopališču v Boštanju.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 19.35 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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