Številka: 0313– 0007/2018
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 11. junija 2019, ob 19.00 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, Tomaž Lisec
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS,
Odsotni: Boris Androjna, Alojz Zalašček.
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 9 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 4. redne seje z dne 26.10.2018,
3. Opredelitev glede predstavljene idejne zasnove za ureditev v delu območju
starega jedra Boštanj (predstavitev s strani projektanta Demida d.o.o.na 26. redni
seji sveta KS Boštanj z dne 25.4.2019)
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: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 25.4.2019
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Razprave ni.
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Sklep:
Pripomb na zapisnik 4. redne seje z dne 25.4.2019 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Opredelitev glede predstavljene idejne zasnove za ureditev v delu območju
starega jedra Boštanj (predstavitev s strani projektanta Demida d.o.o.na 26.
redni seji sveta KS Boštanj z dne 25.10.2018)
Predsednik pove, da je potrebno na izdelano idejno zasnovo ureditve starega vaškega jedra
Boštanj, ki zavzema teritorij vse od dvorane TVD Partizan, gasilskega doma, območje
župnijskega urada in cerkve vse do pokopališča v Boštanju. Idejno zasnovo je na predlog
Občine Sevnica pripravilo podjetje Demida Arhitektura d.o.o. iz Sevnice. Namen izdelave je
preveritev prostorskih pogojev in možnosti za izvedbo ureditve, s katerimi se bodo v starem
delu naselja Boštanj izboljšali bivalni pogoji in prometna ureditev z umestitvijo dodatnih
parkirnih površin. Idejna rešitev je izdelana v dveh variantah. Predsednik je vsebino idejne
zasnove predstavil tudi župniku Župnije Boštanj, ki se z načrtovanim strinja s pripombo, da
morajo biti parkirišča v travnati izvedbi. Predsednik članom sveta preda grafično gradivo.
Tomaž Lisec poda pobudo, da si pri nadaljnjem projektiranju posveti pozornost pri ureditvi
cestišča od štale do pošte, ki je trenutno ozko grlo. Po pregledu in krajši razpravi člani sveta
sprejmejo sklep, ki se posreduje strokovnim službam Občine Sevnica.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na svoji 5. redni seji dne, 11.6.2019 ponovno obravnaval idejno
zasnovo ureditve območja starega vaškega jedra kraja Boštanj in soglaša z izdelano
varianto 1 ter predlaga občinskim strokovnim službam, da nadaljujejo postopek
pridobitve ustreznega projekta.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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 članom sveta pove, da se bo na podlagi prejetih zapisnikov
posameznih vaških skupnosti izdelal plan investicij in tekočih ureditev za aktualno
mandatno obdobje glede na vire financiranja (Občina Sevnica, Krajevna skupnost,
Komunala Sevnica, Infra d.o.o.).
◊V tekočem letu je bila glavna investicija
rekonstrukcija mrliške vežice na pokopališču v Boštanju. 9. junija je bil po maši
izveden blagoslov prenovljenega objekta na katerem so sodelovali župnik, župnijski
cerkveni zbor s povezovalko programa Jelko Bec in Aktiv žena Boštanj. V
nadaljevanju predsednik člane sveta seznani, da bo upravljanje pokopališča prevzelo
javno podjetje Komunala d.o.o. skladno z aktualno zakonodajo. ◊Glede finančnega
stanja proračuna krajevne skupnosti Boštanj predsednik pove, da se bo le-ta do
konca leta financirala z lastnimi prihodki (prihodki od vodarine in grobnine). 1/12
dotacije, ki jih KS še pridobi v tekočem letu se nameni za dokončanje poplačila
pogodbene vrednosti Komunali d.o.o. za izvedbo projekta prenove mrliške vežice.
◊Zaključene so aktivnosti rekonstukcije plazu pod Liparjem v Grahovici. ◊Košnja
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obcestnih površin je v zamujanju, predsedenik je že opozorjal pristojne. ◊ Društvo
TVD Partizan Boštanj je 9.6.2019 izvedlo tradicionalno prireditev Srečanje pod lipami.
◊Gasilska društva so v tekmovalnih izzivih. ◊9.6.2019 je bilo nekaj težav z
vodooskrbo, katere je povzročil izpad mobilne podatkovne storitve GPRS. ◊ Tomaž
Lisec izpostavi participatorni proračun. ◊Potrebno je popraviti jašek pri železniški
postaji Boštanj. ◊ Ponovno podana pobuda za ureditev drevoreda od Lipar do
Zagrajšek. ◊Cesta od Poljšaka proti Radni še ni sanirana.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič ponovno izpostavi problematiko ceste od
Pekla proti Jablanici. Predsednik članom sveta pove, da je bilo na odboru za okolje in
prostor izpostavljena problematika kritičnih javnih poti in lokalnih cest v občini
Sevnica. Dogovorjeno je, da se opravi ogled teh cest ter se tako lažje določi prioriteta
investicijskega oz. tekočega vzdrževanja. Od zadnjih sprememb Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, s katerimi se je začelo v letu 2011
(zaradi zahtev Direkcije RS za ceste, ki je obvezni mnenje-dajalec v postopku
sprejemanja, je bil odlok sprejet šele konec leta 2014), mineva 8 let, zato se
namerava letos ponovno začeti s postopkom sprememb tega odloka. ◊Iz Okiča proti
Jelovcu so jaški zabiti. ◊Na nekaterih odsekih bi bilo potrebno cestišča utrditi z
navozom tampona. ◊Pri železniški postaji v Jelovcu je na cestišču nastala velika jama
kjer ob nevihtah zastaja voda. Od Križa proti Vozenku je tudi cestišče v slabem
stanju, predlaga se dovoz gramoza. ◊Most Križišče – vprašanje je bilo izpostavljeno
na občinskem svetu. Odgovor se pričakuje v 60 dneh. ◊Prometni znak na mostu, ki je
označeval prevoz 5 ton je odstranjen. Potrebno je preveriti pri izvajalcu del, ki je most
saniral.
Šmarčna: ◊ Prireditev s tekmovanjem je bila uspešno izvedena 1.6.2019. ◊ Ob
večnamenskem domu se je postavil nadstrešek. ◊Nabavljen in zmontiran je
avtomatski defibrilator (AED). Za varno in pravilno uporabo defibrilatorjev je bilo
izvedeno tudi usposabljanje. Predvideni so nakupi aparatur tudi v drugih vaških
skupnostih. Pomembno je, da je postavitev naprave na javno dostopnem mestu in da
se ljudi strokovno usposobi.
Jablanica, Novi Grad: ◊Ivan Podlogar pove, da so prioritetne ureditve že postavljene v
predlaganem planu za aktualno mandatno obdobje. Izpostavi dotrajano cestno
infrastrukturo v vaški skupnosti, ki jo bo potrebno rekonstruirati, saj se število
prebivalcev močno povečuje in posledično je povečan cestni promet. Kritični odsek je
Podzavrh - Vitovec. Pri kapeli je živa meja zrasla do višine, ki ovira preglednost
prometa. ◊ Kontejnerji za smeti nad Rastovkam so postavljeni v zemljo. Potrebno je
obvestiti Komunalo d.o.o. Sevnica za postavi ustrezne podstavke. ◊Predsednik pove,
da je zaradi ureditve nove trase, cca 150 m Podzavrh – Vitovec že podal pisno vlogo
strokovnim službam Občine Sevnica, da se zadevo preuči, poda strokovno mnenje
oz. ustrezne rešitve. ◊ V soboto 14.6.2019 bo pod vaškim kozolcem potekalo
tradicionalno srečanje krajanov.
Log: ◊26.5.2019 je potekala procesija; uredilo se je pokopališče. ◊8.6.2019 se je
odvijala prireditev Šinjekadija. ◊ 15.6.2019 se predvideva strokovna ekskurzija v
severovzhodno Slovenijo za člane Vaškega odbora Log, člane KŠD, člane
vodovodnega odbora, člane odbora za organizacijo šinjekdadije, člane skupine, ki
ohranja tradicionalno jurjevanje in člane skupine, ki vsako leto sodelujejo na festivalu
praženega krompirja. ◊Danilo Marin poda vprašanje, kako je glede pometanja ceste
proti Orlam. ◊Predsednik pove, da je bil izveden sestanek na terenu glede ureditve
dostopne ceste do hiše na naslovu Log 14, katerega se je udeležil investitor, vodja
oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica in predsednik sveta KS.
Konjsko: ◊Janez Stopar izpostavi nepometene ceste v vaški skupnosti. ◊Brežine ob
cesti med Konjskim Lukovcem bi bilo potrebno pokositi.
Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da je potekala delovna akcija v večnamenskem
domu (oplesk lesenih delov). Očistili so tudi staro vodno črpališče. ◊Na Lisičjih jamah
so pokosili brežine ob cesti.
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Vrh,Okič: ◊Odvijalo se je več družabnih dogodkov: postavitev mlaja, kresovanje
druženje krajanov Vrha in Okiča. ◊Delavci podjetja Komunala d.o.o. so pometli ceste,
krajami pa so sami očistili jaške. ◊Na križišču, kjer se priključuje javna pot iz Okiča na
lokalno cesto Krmelj-Boštanj se zaradi nepreglednosti predlaga postavitev
obcestnega ogledala. ◊Podana je pobuda o prekategorizaciji javne poti Okič –
Grahovica v lokalno cesto. ◊Jože Krajnc prisotne povabi na veselico, ki bo 28. julija.

Predsednik pove, da so obveznosti, ki so nastale pri izvajanju zimske službe, poravnane.
Na vprašanje Milana Jermančiča glede postopka postavitve kontejnerjev za odpadke, se
predlaga, da se poda pisna vloga na podjetje Komunala d.o.o. 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 29.5.2019.
- Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na
domu in o določitvi subvencioniranja cene navedene storitve,
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za poslovno cono Boštanj – TC Mercator – skrajšani postopek (Trbovc d.o.o.),
- Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – prva
obravnava,
- Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019 – skrajšani
postopek,
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – prva obravnava. (Boštanj se po tem predlogu uvrsti
v najvišje plačilo NUSZ). Tomaž Lisec opozori, da je biti pri tem delu previden, saj se ne
da primerjati izdelano infrastrukturo centra Sevnice in Boštanja. Člane sveta pozove, da
se pridružijo pobudi o nižji kategorizaciji Boštanja glede plačila NUSZ v letu 2012.
- Predlog sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško (minimalni
popravki).
- Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta - Vinko Knez pove, da je bilo
podano vprašanje na tematiko izgradnje mostu na Logu in ureditve peš poti. Odgovor
bodo posredovale pristojne službe.
Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Sklepanje o opredelitvi dotacij za delovanje društev po vlogah PGD Boštanj in KŠD Log
(strokovna ekskurzija) se prestavi na jesensko sejo zarai trenutnega stanja likvidnosti
krajevnega proračuna. Prav tako se bodo na jesenski seji obravnavale prejete vloge krajanov
s pronšjo zaradi ureditev javnih poti (Branko Zupančič, lastniki večstanovanjske stavbe
Dolenji Boštanj 19). Članom sveta je predstavljen tudi dopis Občine Sevnica glede izdaje
projektnih pogojev zaradi dostopne poti do hiše na naslovu Log 14. Predsednik pove, da je
bil na terenu organiziran sestanek z zainteresirano stranko, vodjem oddelka za okolje in
prostor ter predsednikom sveta KS Boštanj.
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Sklep:
∗ Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj / prošnja za donacijo pri nakupu
avtomatskega defibrilatorja (GE Šmarčna)→ prošnji se odobri v višini 500,00
EUR,
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo pri predstavitveni kulinariki na
prireditvi »1. maj - budnica godbe na pihala Sevnica, 55 let Okteta Jurij
Dalmatin Boštanj dne, 25.5.2019, otvoritev mrliške vežice Boštanj dne,
9.6.2019→ prošnji se odobri v višini 350,00 EUR,
∗ KŠD Log / prošnja za donatorsko pomoč pri izvedbi 33. tradicionalne
šinjekadije 8.6.2019→ prošnji se odobri v višini 100,00 EUR,
∗ ŠKD Jablanica – Novi Grad / prošnja za finančno pomoč pri organizaciji 15.
Tradicionalne prireditve – vaškega srečanja → prošnji se odobri v višini 100,00
EUR.
∗ KŠTM Sevnica – kitariada / prošnja za finančno pomoč pri organizaciji 13. velike
kitariade v Sevnici 17.8.2019 → prošnji se se ne odbori.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Skozi razpravo se člani sveta dogovorijo, da se v nadaljevanju vsaki vaški skupnosti pomaga
z denarnimi sredstvi iz proračuna krajevne skupnosti Boštanj pri nakupu avtomatskih
defibrilatorjev. Pred nakupom je potrebno premisliti o lokaciji postavitve naprave, saj mora
biti ta javno dostopna ter o izobraževanju kandidatov za strokovno usposobljenost za
ravnanje z napravo.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.20 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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