Številka: 031-0003/2020
ZAPISNIK
10. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 23. junija 2020, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Janez Stopar, Ivan Podlogar, Danilo Marin,
Vinko Knez, Tomaž Lisec, Milan Jermančič, Alojz Zalašček.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:. Jože Krajnc (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS 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 10 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 9. redne seje sveta z dne 9.3.2020,
3. Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2019/2020,
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: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 14.1.2020
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot
gradivo.
Razprave ni.
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Sklep:
Pripomb na zapisnik 9. redne seje z dne 9.3.2020 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2019/2020
Gradivo o stroškovni oceni izvajanja zimske službe v sezoni 2019/2020 so člani sveta prejeli
skupaj z vabilom. 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 opravljenih storitev za znaša 3.855,50
EUR, ki vključuje 9,5 % DDV.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z obračunom zimske službe v sezoni 2019/2020.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsednik člane sveta seznani tudi z aktualnim cenikom asfalterskih del na javnih poteh v
občini sevnica za leto 2020 ter predstavi postopek izvedbe asfaltacije javnih poti.
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 potekajo aktivnosti delne sanacije javne poti v
Zapužah, Lisičjih jamah in Zavinah (cesta proti vodohranu), na Okiču proti Bizjaku,
sanacija plazu Drče. Omenjene sanacije bodo predvidoma končane do 20. julija
2020. ◊Začele so se izvajati aktivnosti sanacije lokalne ceste od Bife Lipar proti
Felicijanu v Grahovici. Predvidena je sanacija vse do mostu v Grahovici (objekt
Klemenčič). ◊Izbran je izvajalec za sanacijo kanalizacijskega sistema na območju
Dolenjega Boštanja (izvedli se bodo trije kraki sanacije kanalizacijskega omrežja). ◊V
ledu 2020 se predvideva v jesenskem času realizirati delno rekonstrukcijo lokalne
ceste od Simerškove kapelice do Vitovca (izveden je bil terenski ogled s strani
pristojnih strokovnih služb Občine Sevnica) in delno rekonstrukcijo ceste na Kremenu
od Kovača do odcepa Jablanica. ◊V Boštanju je konec aprila potekala postavitev
mlaja. ◊Trenutno se vršijo aktivnosti košnje brežin ob cestiščih. ◊V pripravi je
napeljava vodovoda in optike o Blas Rafkota do novega lastnika Gančeve kmetije.
Novi lastnik bo izgradnjo delno sofinanciral s svojimi sredstvi. ◊Urejajo se evidence
glede plačil uporabnikov vodovodnega omrežja Boštanj. Za neplačnike se bodo
pripravili predlogi za izterjavo. ◊Potrebno bo organizirati sestanek odbora za
pokopališki red, saj bo potrebno zaradi interesa krajanov določiti prostor za raztros na
pokopališču v Boštanju ter pregledati predloge potrebnih ureditev, ki so že bili
posredovani strokovnim službam Občine Sevnica in podjetju Komunala d.o.o.
Sevnica. ◊Do konca junija 2020 je aktualen razpis za podajanje vlog za pridobitev
sredstev iz participativnega dela občinskega proračuna za leto 2021. Za celotno
območje KS Boštanj je namenjenih 20.000,00 EUR sredstev, ki jih bo razdelila
komisija na podlagi razpisanih kriterijev. ◊Predsednik je opravil nekaj razgovorov z
lastniki zemljišč, ki tangirajo ureditev starega vaškega jedra Boštanj. Pogovori so
potekali v zelo optimistični smeri, tako da bo verjetno možno predvideti prve
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realizacije zasnovanih ureditev že v letu 2021. Financiranje ureditve starega vaškega
jedra bo potekalo delno in proračuna KS Boštanj in delno iz proračuna Občine
Sevnica. ◊Predsednik članom sveta predstavi osnutek pogodb o odstopu zemljišča, ki
jih je pripravila pravna služba Občine Sevnica. Izjave o odstopu zemljišča je potrebno
predhodno pred izvedbo posegov na javnih poteh in lokalnih cestah pridobiti od
posameznih lastnikov zemljišč.
◊Alojz Zalašček opozori na problematiko javne poti od graščine proti Apneniku (na
delu je cestišče utrgano). Predsednik bo uredil terenski ogled s strani strokovnih
služb Občine Sevnica. ◊Podjetje JP Komunala d.o.o. je potrebno obvestiti, da se je
posušilo nekaj akacij, ki bi jih bilo smiselno zamenjati z novimi. ◊Pohvali postavitev
ograje na Puglju.
◊Tomaž Lisec predlaga, da se strokovnim službam Občine Sevnica poda pobuda za
izris idejne zasnove ureditve pešpoti od Loga do Radne. ◊Članom sveta pove, da se
predvideva sanacija ceste bodočega podvoza pod železniško progo. ◊Jašek pri
železniški postaji Boštanj še vedno ni urejen. ◊Krajani Dolenjega Boštanja so na
sestanku pohvalno sprejeli ureditev ulic v sklopu sanacije kanalizacijskega omrežja.
◊Na vprašanje Alojza Zalaščka, ki se nanaša na termin sanacije mostu čez reko
Savo, je Tomaž Lisec odgovoril, da so vsa prizadevanja namenjena izgradnji mostu
na Logu, saj je ta predpogoj za sanacijo mostu v Boštanju. Poda informacijo, da je
predvidena gradnja mostu na Logu že v letu 2022. To pomeni, da bi se obnova
obstoječega mostu čez Savo lahko pričela v letu 2024. V preteklem letu je bila
narejena sanacijska študija obstoječega mostu, ki je pokazala, da le-ta še ne ogroža
varnosti cestnega prometa. ◊V nadaljevanju predsednik sproži razpravo glede
razširitve ceste od železniške postaje do mostu čez reko Mirno. Predsednik je
predlagal umik robnikov na brežini v lasti Slovenskih železnic in razširitev
obstoječega cestišča. Tomaž Lisec pojasni, da se je spremenil pravilnik glede odmika
železniške proge od cestišča iz enega metra na tri metre. Po trenutnih predpisih
predlagana realizacija ureditve ni mogoča. ◊Tomaž Lisec ponovno opozori, da je
potrebno utrditi del cestišča od Zupančiča do Poljšaka.
Lukovec: ◊ Boris Androjna pove, da potekajo aktivnosti ureditve sanitarnih prostorov
v dvorani kulturnega doma Lukovec, za lažji dostop invalidov in starostnikov.
Končanje del se predvideva v začetku avgusta. ◊Ob cestišču pri Zakšek Slavku je
Komunala d.o.o. je postavila jašek, pri katerem ni urejene mulde, in predstavlja
nevarnost v cestnem prometu. Na podjetju Komunala d.o.o. se je potrebno
pozanimati za kakšne namene je postavljen predmetni jašek.
Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da so izvedli košnjo okrog igrišča, pokopališča in
večnamenskega doma. ◊Na domu se je realizirala ureditev strehe, ki je financirana iz
odobrenih sredstev participativnega proračuna Občine Sevnica za leto 2020. ◊Na
igrišču se je demontiral nosilec za koš, ki se je prepleskal. ◊Na Lisičjih jamah se
krajani pripravljajo na realizacijo obljubljene udeležbe pri preplastitvi javne poti
(ureditev potočka, odstranitev starega asfalta, ureditev muld po končani asfaltaciji).
Konjsko: ◊Janez Stopar pove, da so krajani v svoji režiji razširili cestišče od Auerja do
gozda z navozom gramoza. Za dokončanje ureditve bodo na svet KS podali vlogo za
dobavo 4 kamionov gramoza. ◊Na lokalni cesti od Konjskega proti Lukovcu je
potrebno urediti brežine z mulčanjem.
Log: ◊Danilo Marin je za iztočnico uporabil ureditev pešpoti Radna – Log in pravi da
se s to problematiko na Občini Sevnica ukvarjajo že 12 let. Smiselna bi bila
prestavitev državne ceste z zamikom 1 m na desni strani, kar pa ni sprejemljivo na
strani Direkcije RS za ceste. Tomaž Lisec pove, da je prav zaradi napredka pri
reševanju problematike potrebno izdelati idejni načrt in ga predstaviti pristojnim
službam podjetja Infra d.o.o. ◊V vaški skupnost Log so določili odbor za gradnjo in
obnovo cest, ki je izvedel aktivnosti pridobivanja ponudb, in sicer: asfaltacija v
zaselku Grič, Cerov Breg, asfaltacija do travnatega igriška, asfaltacija ekoloških
otokov, asfaltacija platoja pri mrliški vežici na Logu ter asfaltacija celotne trase ceste
Log – Orle. Imenovani odbor bo pridobival tudi potrebna dovoljenja, soglasja in izjave
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lastnikov o odstopu zemljišč. Realizacija naštetih del se izvede predvidoma v letu
2021. Predsednik opozori, da je potrebno za predlagane aktivnosti izvesti tudi
potrebne postopke o prekategoriziranju cest in pridobiti odstopne izjave lastnikov
zemljišč. Za zaselek Grič in Dolina je bil podan predlog za prekategorizacijo na
ustrezne strokovne službe Občine Sevnica. ◊Na strani KŠD Log potekajo aktivnosti
za pripravo organizacije prireditve 34. šinjekadije. V ta namen so na svet KS naslovili
tudi prošnjo za donatorsko pomoč. Predsednik pove, da so vsa društva, ki delujejo na
območju KS Boštanj dobila izplačana sredstva za redno delovanje 17.6.2020.
Jablanica, Novi Grad: ◊ Ivan Podlogar pove, da je trenutno glavna aktivnost
urejevanje ceste proti vodohranu (urejeno je odvodnjavanje, potrebna še asfaltacija).
◊Na cesti Grahovica-Pozavrh-Vitovec je bil opravljen terenski ogled, kjer je bil
prisoten tudi župan občine Sevnica. Podane so mu bile smernice o spremembi trase
v ovinku pri Šintlerju. ◊Krajani so podali pobudo za sanacijo ovinka pri Šalamonu
Mitju in Ribič Zlati, ki je zelo ozek in nepregleden. Zadevo je pregledal tudi strokovni
sodelavec Občine Sevnica, ki se strinja, da se ovinek sanira. Potrebno je pridobiti
pisne izjave lastnikov o odstopu potrebnega zemljišča. ◊ŠKD Jablanica – Novi Grad
je oddala pobudo za participativni proračun za leto 2021 za nakup defibrilatorja.
◊Košnje obcestnih brežin so kvalitetno izvedene.
Šmarčna: ◊ Vinko Knez pove, da so tradicionalni dogodek na Šmarčni zaradi
trenutnih razmer odpovedali. ◊V kraju so se tekoče izvajale aktivnosti vzdrževanja
javnih površin (košnje, čiščenja). ◊Na pobudo krajanov je bila v preteklem letu le-ta
podana na Občino Sevnica, da se iz naslova participativnega proračuna posodobi in
varno uredi prometna ureditev skozi kraj. Realizacija se predvideva v letošnjem letu.
Iz naslova participativnega proračuna sta dobavljeni tudi dve klopci, ki se bosta
postavili na primerni lokaciji. ◊V nadaljevanju apelira na člane sveta, da se aktivno
vključijo v sistem prvih posredovalcev, ki se ustrezno izobrazijo in tako predstavljajo
oz. zagotavljajo strokovno delovanje mreže defibrilatorjev.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Milan Jermančič pove, da je izvedena košnja obcestnih
brežin. ◊Končana je sanacija mostu na križišču proti Krmelju. ◊Urejena je sanacija
Lipovškega potoka. V prihodnje bi bilo potrebno razmisliti o dolgoročni rešitvi s
postavitvijo zapornic, ki bi preprečile nanos vejevja. ◊Milana Jermančiča zanima
časovnica ureditve mostu v Jelovcu. Predsednik bo preveril pri strokovnih službah
Občine Sevnica. ◊Milan Jermančič poda vprašanje kdaj je predvidena asfaltacija
makadamskega odseka ceste Gaberje-Križ. Predsednik razloži situacijo glede
lastninskih zadev na omenjeni trasi in hkrati pove, da je cesta v postopku
prekategorizacije iz javne poti v lokalno cesto. Se pa strinja, da bo potrebno
asfaltacijo tega odseka vključiti v finančni načrt v prihodnjih letih.

Ad 5
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, ki je poročal o glavnih točkah, ki so bile obravnavane
na zadnji seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 13.5.2020.
Predstavljeno je bilo:
- Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini
na domu in določitvi subvencioniranja cene navedene storitve,
- Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Sevnica
– skrajšani postopek (javna služba oskrbe z zemeljskim plinom se prenese na
podjetje JP Komunala Sevnica s 1.10.2020).
- Na seji se je sprejelo nekaj soglasij k imenovanju.
Knez Vinko je izpostavil naslednje točke, ki bodo obravnavane na 16. redni seji občinskega
sveta, 24. junija 2020:
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Predstavitev študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški
progi št. 10 na območju občine Sevnica (predvidena sanacija v Sevnici in na Bregu).
Potrditev elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v Občini
Sevnica za: oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske vode, , čiščenje
komunalne odpadne vode, ravnanje z odpadki, pogrebna služba – 24-urna dežurna
služba.
Predlog dopolnitve soglasja občinskega sveta Občine Sevnica k novelaciji št. 2
Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto –
Blanca in k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne
infrastrukture HE Krško (Izvedbeni roki se podaljšajo za eno leto, soglasje za
izgradnjo športnega igrišča na Blanci).

V nadaljevanju poteka razprava zaradi hrupa, ki ga povzroča strelišče Radna. Tomaž Lisec
ostalim članom sveta predstavi, da se predvideva postavitev protihrupne ograje v
sofinanciranju Ministrstva za notranje zadeve RS in Ministrstva za obrambo RS.
Knez Vinko poda informacijo, da je čas za oddajo pobud na temo participativnega proračuna
do konca junija 2020.
Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik pove, da poteka javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega
načrta za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica. V ponedeljek 29.6.2020 s
pričetkom ob 17. uri bo potekala javna obravnava na to tematiko v dvorani TVD Partizan v
Boštanju. Članom sveta predstavi gradivo z izrisom trase daljnovoda Trebnje-MokronogSevnica in jih opozori, da ni upoštevano kabliranje trase od trafo postaje do Vintarjevega
klanca, kot je bilo s strani sveta KS Boštanj pred leti predlagano. Po razpravi članov sveta se
k izdelani dokumentaciji poda stališče, da je potrebno kabliranje daljnovoda v vseh urbanih
poselitvenih delih. Prav tako je podano stališče, da se kablira del obstoječega 20 kV
daljnovoda od razdelilne trafo postaje Boštanj preko Radne – Krško, ki potekajo po vseh
naseljenih območjih.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.16 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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