Številka: 013 – 0002/2014
ZAPISNIK
25. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 20. februarja 2014, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Knez Vinko, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar
Janez, Šlogar Jure, Udovč Jože
Ostali prisotni:
Novšak Roman, Redenšek Maksimilijan, Simončič Milan, Simončič Gregor, Veselinovič
Jasmina.
Odsotni: Glušič Igor, Zalašček Alojz.
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 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 24. redne seje sveta z dne 23.1.2014 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,
4. Predstavitev delovanja DŠR Partizan Boštanj in planiranih aktivnosti v letu 2014,
5. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2013,
6. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj,
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
8. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
10. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
169.1.25 sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje sveta z dne 23. 1. 2014 in
imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 24. redne seje z dne 23.1.2014 ter poda povzetek
realizacije sprejetih sklepov.
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
170.2.25 sklep:
Pripomb na zapisnik 24. redne seje z dne 23.1.2014 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Karlovšek Brigita in Stopar Janez.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi delovanja spletne strani KS Boštanj ter preda
besedo skrbniku spletne strani Simončič Milanu.
Simončič Milan pozdravi prisotne in poda poročilo o delovanju spletne strani v minulem letu.
Spletna stran je bila dostopna ves čas, brez izpadov. Novi ponudnik spletnega prostora se je
izkazal za verodostojnega in resnega partnerja, ki zagotavlja kakovostno storitev. Na spletno
stran bo bile dodane nove vsebine pod rubriko vodovod, reportaže in fotografije, vsa vabila in
obvestila, zapisniki, … Obisk je bil v minulem obdobju rahlo višji, iz povprečno 10
obiskovalcev dnevno se je povečal na 13 obiskovalcev. Najbolj brane vsebine so zapisniki iz
sej svetov KS. Podan je predlog, da se spletna stran, ki je sedaj narejena v t.i. statičnem
načinu preoblikuje v dinamičen način, ki omogoča večjo funkcionalnost strani. Spletna stran
se tako lahko ureja neposredno na strežniku, postaviti je potrebno le osnovno platformo, ki jo
praviloma izvede podjetje s tovrstno dejavnostjo. Strošek postavitve osnovne platforme
znaša približno 300 EUR, prenos starih vsebin pa bi skrbnik prenesel brezplačno. Izreče tudi
pohvalo tajništvu KS za redno posredovanje slikovnega in tekstualnega gradiva ter odlično
sodelovanje.
Predsedujoči pove, da je krajevna skupnost z delom Simončič Milana zelo zadovoljna in
podpre predlog, da se spletna stran krajevne skupnosti preoblikuje v dinamični način ter
odpre razpravo.
Knez Vinko se pridruži mnenju predsedujočega in pove, da bo do prihodnje seje skušal dobiti
še dodatno ponudbo za oblikovanje osnovne platforme za dinamičen način delovanja spletne
strani.
Simončič Milan seznani prisotne, da se lahko na osnovni spletni strani nato oblikujejo
podstrani za posamezna društva, v kolikor bodo izkazala interes.
Po razpravi svet KS sprejme sklep.
171.3.25 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
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Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo avtorskega honorarja za skrbnika spletne strani,
Simončič Milana, v višini 150 EUR neto.
Razprave ni.
172.4.25 sklep:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo honorarja po avtorski pogodbi Simončič Milanu v
višini 150 EUR neto.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
* odide Šlogar Jure
Ad 4
Predstavitev delovanja DŠR Partizan Boštanj in planiranih aktivnosti v letu 2014
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi delovanja Društva za športno rekreacijo Partizan
Boštanj in preda besedo njegovemu predsedniku, Novšak Romanu.
Novšak Roman pozdravi vse prisotne in pove, da je v društvu včlanjenih 130 članov, od tega
je 70 članov aktivnih preko sekcij. Dvorana je skozi ves teden polno zasedena, le konec
tedna so prosti termini za prireditve, srečanja, itd.
V sklopu investicijskega dela pove, da so adaptacijska dela na objektu TVD Partizana v
zaključni fazi – kuhinja je bila opremljena s kuhinjskimi elementi, gospodinjskimi aparati in
drobnim inventarjem za izvedbo pogostitev, ki bo dano v uporabo za potrebe društev in ob
prireditvah lokalnega značaja. Postavljeno je tudi ogrodje za skladiščni prostor pod
nadstreškom, ki bo dokončan predvidoma v mesecu marcu. V zadnjih dveh letih se je večji
del sredstev namenjal ureditvi okolice – v sklopu izgradnje pločnika se je uredila okolica na
spodnji strani, preteklo leto pa je bila zgrajena škarpa in postavljena ograja med TVD
Partizanom in Lipar Janezom na zadnji strani objekta, obnovljeno je bilo omrežje za javno
razsvetljavo med TVD Partizanom in GD Boštanj, letos pa se bodo postavile še svetilke,
opravljena so bila tudi zemeljska dela za ureditev večnamenskega prostora – balinišča.
Letošnja aktivnosti bodo usmerjene k postavitvi zaščitne ograje ob igrišču za zaščito strehe,
obnovi travne ruše, dokončanju skladiščnega prostora pod nadstreškom in asfaltaciji
večnamenske površine – balinišča. Sredstva za opravljena dela so bila zagotovljena tudi s
strani Fundacije za šport in Krajevne skupnosti, letošnja dela pa bodo pokrita z viri
financiranja iz razpisov in sponzorstev. V prihodnje bo potrebno sredstva nameniti tudi za
ojačitev ozvočenja in osvetlitve, nabavi projektorja in platna za veliko dvorano.
V letošnjem letu bo DŠR Partizan Boštanj praznovalo 60. obletnico delovanja. Društvo je bilo
uradno ustanovljeno 27. aprila 1954 leta. V začetku junija bo v ta namen potekalo več
aktivnosti in prireditev – razstava zgodovine društva, izdana bo priložnostna brošura,
organizacija balinarskega tekmovanja na državni ravni,…
Predsedujoči se predsedniku DŠR Partizan Boštanj zahvali za obširno predstavitev in pove,
da bosta PGD Boštanj in DŠR Partizan Boštanj s podporo KS skupaj nastopila za pridobitev
sponzorskih sredstev.
Predsedujoči odpre razpravo.
Lisec Tomaž poda vprašanje, kako je urejeno lastništvo in kolikšen je strošek ogrevanja.
Novšak Roman poda odgovor, da je bilo leta 2010 s Športno unijo Slovenije podpisano
pismo o nameri za prenos lastništva na društvo. Podpisana je bila pogodba, s katero je
društvo pridobilo 80% lastništva, 20% pa je še v lasti Športne unije Slovenije. Na podlagi
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podpisane pogodbe je bil podan predlog vpisa v zemljiško knjigo. V dogovoru je tudi ureditev
meje z Lipar Janezom in Lipar Srečkom. Letos se bo uredilo tudi lastništvo zemljišča, na
katerem stoji gasilski dom Boštanj in po katerem poteka javna pot.
V zadevi porabe sredstev za ogrevanje pove, da je lanski strošek znašal 1.200 EUR. Glede
na celotedensko uporabo dvorane, hišnico vzorno skrbi za ogrevanje prostorov.
* odide Novšak Roman
Ad 5
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2013
Predsedujoči pove, da je bila realizacija na prihodkovni strani malenkost nižja od planiranih
sredstev, prav tako pa tudi realizacija na odhodkovni strani. Skupna višina prihodkov iz
naslova vodarine, pokopališča, udeležbe krajanov pri investicijah in prejetih sredstvih iz
občine je znašala 224.239,87 EUR, skupna višina odhodkov pa 225.571,87 EUR. Razlika
višjih odhodkov od prihodkov se bo krila iz sredstev poslovnega sklada preteklih let. Na
kontih, kjer je prišlo skozi leto do prekoračitve planiranih sredstev, so se izvedele
prerazporeditve sredstev, kar je razvidno iz predloga plana in veljavnega proračuna.
Predsedujoči poda dokumente zaključnega računa za leto 2013 v razpravo.
Razprave ni.
173.5.25 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z dokumenti zaključnega računa za leto 2013 in ga predlaga
Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 6
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči pove, da se je dne 13.2.2014 sestala Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2013 in plane dela za leto 2014. V
primerjavi s preteklim letom, sta na letošnji razpis kandidirala dva novoustanovljena društva,
t.j. Turistično društvo Boštanj ob Savi in Vokalna skupina Triola. Skupna višina sredstev za
redno delovanje ostaja enaka in znaša 5.000 EUR. Tri društva od skupno 24 obeležuje v
letošnjem letu okroglo obletnico delovanja – Lovska družina Boštanj, Oktet Jurij Dalmatin in
MePZ Župnije Boštanj.
Predsedujoči preda besedo Veselinovič Jasmini, ki poda povzetke problematike, ki jo je
izpostavila komisija. Sedanji kriteriji dodelitve sredstev ne omogočajo enakovredno razdelitev
med posameznimi društvi in obsegom njihovih planiranih aktivnosti, zato se v drugi polovici
leta pristopi k oblikovanju novih kriterijev. Izpostavljen je bil tudi organizacijski vidik izvedbe
prireditev – zagotovitev požarne varnosti, redarstva, prijava prireditev na SAZAS in Zavod
IPF. Podan je bil predlog, da se pristopi k pripravi brošure – zbirke o lokalnih umetnikih,
pesnikih in ljudeh, ki bogatijo oz. so bogatili kulturni utrip v kraju.
Simončič Gregor predlaga, da se glede na veliko število društev in z namenom zagotovitve
pravične in enakovredne razdelitve sredstev, oblikuje ustrezen pravilnik.
Predsedujoči poda v obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je pripravila Komisija za
kulturo in društveno dejavnost.
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Razprave ni.
174.6.25 sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil predlog delitve sredstev za redno delovanje društev za leto 2014 v
skupni višini 5.000 EUR.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 7
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ Uspešno je bila izpeljana kulturna prireditev, ki je imela tudi dobrodelno
noto. Na prireditvi so se zbirala sredstva za prizadeta območja v snežni ujmi. V
kolikor želi še kdo prispevati prostovoljni prispevek, je dobrodelna akcija odprta do
23.2.2014. Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja KS: Levstik Janezu, Povše
Francu st. in Simončič Milanu. ◊ Sklican je bil predstavitveni sestanek glede DPN
izgradnje daljnovoda Boštanj – Mokronog – Trebnje. Zaradi nesprejemljivosti trase, je
bila ustanovljena širša medobčinska Civilna iniciativa, ki se zavzema, da se celotna
trasa kablira. KS na svojem območju ni ustanovila svojo civilno iniciativo, podpira pa
stališča medobčinske civilne iniciative. Na predstavitvenem sestanku je bila s strani
članov občinske komisije, Možic Ivana in Udovč Jožeta, podana zahteva, da se trasa
na območju Boštanja kablira.
Lisec Tomaž ponudbi sodelovanje in predlaga, da se mu v vednost pošlje
dokumentacija, v kolikor dogovori glede trase ne bodo upoštevani.
∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Propusta, ki sta bila poškodovana v sklopu obnove cerkve na
Kovačevem hribu še vedno nista zamenjana. ◊ Že pred leti je krajevna skupnost
prispevala sredstva za obnovo kapelice v Artičah. V kolikor bo s strani krajanov
podana pisna vloga, bo le ta obravnavana na seji sveta. ◊ Izpostavljeno je črno
odlagališče na vrhu Kovačevega hriba (pri hišni številki Križ 24). Gre za kraško jamo,
premera 10 metrov, ki jo je potrebno ustrezno sanirati. ◊ Na podlagi vloženega dopisa
glede sanacije ceste Gabrje – Veliki Vrh, je bil izveden terenski ogled. Večjih poškodb
na makadamskem cestišču ni, je pa potrebno s peskom sanirati manjše luknje.
Predlagano je, da se ob cesti nasuje pesek z namenom, da krajani v lastni režiji
sanirajo manjše poškodbe na cestišču.
∗ Lukovec: ◊ Večjih aktivnosti ni bilo. Podana je seznanitev, da se na brvi čez Savo
ureja stopnišče in klančina v smeri proti Logu.
∗ Konjsko: ◊ Podano je vprašanje, kdaj se predvideva dokončanje javne razsvetljave na
Konjskem. Predsedujoči poda odgovor, da bo manjkajoča javna razsvetljava
izvedena v letošnjem letu.
∗ Kompolje: ◊ Večjih aktivnosti ni bilo. Podana je prošnja, da se v letošnjem letu
nabavijo mreže za koše in gole ter organizira prijateljska tekma med krajani Kompolja
in Šmarčne.
∗ Vrh: ◊ V zadevi DPN za daljnovod Boštanj – Mokronog – Trebnje je izpostavljeno, da
med krajani ni enotnega mnenja glede predloga trase, zato je oteženo sodelovanje s
predstavniki ministrstva.
∗ Šmarčna: ◊ Imenovan je bil novi predsednik vodovodnega odbora Kompolje –
Šmarčna, Tabor Janez ml.
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Ad 8
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
Lisec Tomaž pove, da je potekal posvet s krajani in zainteresirano javnostjo o plovnosti na
reki Savi za motorno plovbo. Poda kritiko, da se posveta ni udeležil nihče iz pristojnega
ministrstva.
Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Občinski svetniki seznanijo člane sveta s tematiko, ki je bila obravnavana na seji v mesecu
januarju – ocena varnostnih razmer na območju občine, razvojna ureditev turistične točke na
Lisci, osnutek revitalizacije starega mestnega jedra Sevnica, stadion Sevnica in študija
odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
Ad 9
Razno
Ni bilo obravnavanih tem.

Seja zaključena ob 19.35 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Veselinovič Jasmina
Karlovšek Brigita
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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