KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
Boštanj 30
8294 BOŠTANJ
Številka: 013-0002/2014
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta KS Boštanj,
z dne 4. 12. 2014, ob 18. uri, v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Juraj Šlogar, Alojz Zalašček, Tomaž Lisec, Janez Stopar, Igor Glušič, Janez
Tramte, Ivan Možic, Vinko Knez.
Ostali prisotni:
Veselinovič Jasmina – Občina Sevnica, Marjetka Flisek – Občina Sevnica.
Odsotni:
Boris Androjna, Brigita Karlovšek
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Jože Udovč, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi vse prisotne člane sveta ter prične sejo. Člane sveta seznani z novo
delovno silo. Marjetka Flisek bo zamenjala Jasmino Veselinovič med porodniškim dopustom
– referentka za krajevne skupnost in bo tako opravljala dežurstvo tudi na Krajevni skupnosti
Boštanj. Mira Šraj bo opravljala obračunavanje vode.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
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 28. redne seje sveta z dne 23.9.2014 in 1. redne
(konstituivne) seje sveta z dne 10.11.2014,
3. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v
KS Boštanj,
4. Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku, dne 7.2.205,
5. Organizacija zimske službe v sezoni 2014 – 2015,
6. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
7. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
9. Razno – prošnje, dopisi.
Ob začetku seje je prisotnih 8 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je sklepčen.
SKLEP:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.

1

Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje sveta z dne 23.9.2014 in 1. redne
(konstituivne) seje sveta z dne 10.11.2014
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisnikih 28. redne seje sveta z dne 23.9.2014 in 1. redne
(konstituivne) seje sveta z dne 10.11.2014 ni. Zapisnika sta potrjena.
Izid glasovanja: 8 za, 0 proti (prisotnih 8)
Sklep je sprejet.
Ad 3
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v
KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja
v KS Boštanj (mrliška vežica, pisarni KS in vodovod Boštanj). Predlaga, da se komisija za
popis sredstev sestane v obstoječem sestavu kot v preteklem letu. Ker Jasmina Veselinovič
kot dosedanja članica komisija nastopi porodniški dopust, jo zamenja Mira Šraj. Ostali člani
ostajajo isti: Udovč Alojz, Bec Jelka in Vrisk Matjaž. Pri popisu osnovnih sredstev
vodovodnega odbora Boštanj pa bo prisoten tudi vzdrževalec vodovodnega sistema Hribar
Mirko.
Sklep:
Svet soglasno sprejme sklep, da se komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja v KS Boštanj sestane v obstoječem sestavu. Člani komisije so: Udovč Alojz, Bec
Jelka, Vrisk Matjaž in Mira Šraj, pri popisu osnovnih sredstev vodovodnega odbora Boštanj
se zagotovi prisotnost vzdrževalca vodovodnega sistema Boštanj, Hribar Mirka.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 4
Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku, dne 7.2.205
Predsedujoči seznani prisotne, da bo prireditev ob kulturnem prazniku in prazniku krajevne
skupnosti potekala v soboto, 7. februarja 2015. Pogovori glede kulturnega programa so že
stekli. Letošnji izvajalec kulturnega programa bo Kulturo Društvo Anton Umek Okiški Boštanj.
Glavna organizatorja sta Tatjana Žužek in Ivan Cajner ob pomoči Tineta Beca in Jelke Bec.
Ob prazniku Krajevne skupnosti bosta podeljeni dve priznanji. Eno je že določeno, razpis pa
je še v teku. Družabni večer je v osnovi dogovorjen z Društvom vinogradnikom SevnicaBoštanj in Aktivom žena Boštanj. Za snemanje bo poskrbel Bojan Kostevc.
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Ad 5
Organizacija delovanja zimske službe v sezoni 2014 – 2015

Predsednik seznani člane, da so štiriletne koncesije potekle s podjetjem Gradnje d.o.o. iz
Boštanja in podjetjem CGP Novo mesto. Vzdrževanje ceste je prevzelo podjetje JP
Komunala d.o.o. Sevnica. Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši ponudnik za izvajalca
izbrano podjetje VOC Celje d.d. iz Celja. Izbrano podjetje VOC Celje d.d. je k sodelovanju
povabilo tudi vse štiri izvajalce iz Boštanja: Radenšek, Hribar, Gradnje d.o.o. in Bizjak Jože.
Za posipni material je poskrbljeno. Predsednik pove, da bodo do naslednjega tedna znani
tudi točni izvajalci za posamezne odseke javnih poti. Z izvajalcem se bo potrebno dogovoriti
o prioriteti pluženja.
Cene zimske službe ostajajo enake kot v prejšnji sezoni.
Jure Šlogar sproži debato, saj pogreša sestanek z dosedanjimi izvajalci, ker je bilo v
preteklosti veliko debate o cenah. Prišlo je tudi do nesporazuma razlaganja delovanja zimske
službe. Predsednik telefonsko pokliče Franca Povšeta, ki zagotovi, da bo vse potekalo kot
prejšnjo sezono. Jasmina Veselinovič poudari, da se naj vse govorice glede izvajanja
pluženja in posipavanja preverijo pri izvajalcu. Krajanom je potrebno razložiti da dostopne
poti niso predmet pluženja.
Predsednik pove, da se bo potrebno z izvajalcem dogovoriti o prioriteti pluženja poti in
določiti sistem, da ne bo pri delovanju zimske službe prihajalo do težav.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
Predsednik pove, da je potekala otvoritev v Kozji vasi, kjer je bil predan v uporabo
mordeniziran odsek kanalizacije z ureditvijo ceste. V samem Boštanju so se vršila tekoča
vzdrževalna dela.
Na seji občinskega sveta so bili predlagani trije nagrajenci ob občinskem prazniku Sevnica
tudi med aktivnimi društvi v KS Boštanj, in sicer: Srebrno plaketo Občine Sevnica je
prejel Oktet Jurij Dalmatin, Zlata plaketa je bila podeljena Društvu za športno rekreacijo
Partizan Boštanj, Grb Občine Sevnica pa je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj.
Jure Šlogar je opazil, da se v medijih in na občinski proslavi z različnim imenom predstavlja
skupino Oktet Jurij Dalmatin. Nekje se še pojavljajo pod imenom Boštanjski fantje.
Igor Gluščič pove, da se v njihovi vaški skupnosti dogajajo tekoče zadeve. Na Jablanici
vaščani izvajajo dela za dokončno ureditev prostorov pod vaškim kozolcem. Ima vprašanje
glede izvrševanja prevoza otrok. To vprašanje je naslovil tudi na župana, ki bo zadevo
preučil. Dobil je neuradne informacije, da se bo prevoz otrok začel izvrševati v letu 2015.
Vzpostavi tudi presek ovinka pri Podlogarju. Pove, da so zbrana vsa soglasja lastnikov
zemljišč. Predsednik pove, da se bo ta 50 metrski odsek dal v plan. Stroka mora podati
strokovno oceno, saj je odsek zelo problematičen tako za avtobusne prevoze kot prevoze
vseh drugih večjih vozil. Igor Glušič vzpostavi tudi posedanje lokalne ceste pri lovski koči in
sprašuje, če se že izvajajo kakšne aktivnosti glede rešitve. Predsednik pove, da bo obvestil
Povše Jakata za navoz peska.
Vinko Knez pove, da so že imeli sestanek vaške skupnosti in izvolili predsednika ter vse
člane. Postavili so plane za naslednje mandatno obdobje. Pred enim mesecem je veter na
domu zlomil vrata. Odškodninski postopek je bil ugodno rešen.
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Ivan Možic pove, da še niso imeli sestanka za določitev novega vodstva.
Alojz Zalašček ni komentiral.
Janez Stopar pove, da se bodo 5.12.2014 sestali in določili novo vodstvo ter smernice
novega plana.
Janez Tramte pove, da jim bodo na Križu postavili ekološki otok. Postavi vprašanje glede
plazov – odcep proti Udovču (nanos plazu je še vedno čez pol ceste). Potrebno je samo
odvozit nanos, da bo zimska služba lahko nemoteno delala. Na križu pod Jenetom bo
potrebna čimprejšnja sanacija plazu, kajti zimske razmere bodo vse samo še poslabšale.
Janez Stopar pri tej debati vzpostavi tudi plaz na Lazah. Jasmina Veselinovič pove, da je
glede tega plazu govorila z Radom Gobcem (Občina Sevnica). Prevoznost je zagotovljena,
projekt dokončne sanacije pa bo postopen, saj so plazovi na celotni ravni občine povzročili
veliko škodo. Dokončati je potrebno tudi sanacijo plazu pri Mlakar Albertu. Vsa vprašanja
glede plazov se prenesejo Radu Gobcu – Občina Sevnica.
o Pride Tomaž Lisec.
Ad 7
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
Pri tej točki predsednik članom sveta poda informacijo, da je župan obljubil, da bo iniciator
med Hessom in prebivalci obrtno cone in bo poskušali urediti pereče zadeve brez
nepotrebnih stroškov sodišča.
Debata se ni vzpostavila.
Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS)
Predsednik pove, da so bili na zadnjih dveh sejah potrjeni novi člani Občinskega sveta in
ustanovljeni odbori. Vsi novo izvoljeni člani Občinskega sveta in so se na pobudo župana
odpravili na strokovno ekskurzijo, kjer so pregledali izvedene občinske projekte.
Naslednja seja Občinskega sveta bo 17. decembra 2014. Župan ima v načrtu sestavo
občinskega proračuna – osnutek bo podan januarja 2015, potrjen februarja 2015. Dobili smo
tudi smernice in kvote za sestavo krajevnega proračuna, ki ga je potrebno potrditi do 15.
decembra 2014. Danes so bile podane tudi kvote za delovanje in investicije Krajevne
skupnosti, ki so nekoliko nižje od lanskih. 16. decembra 2014 je predvidena slavnostna seja
Krajevne skupnosti Boštanj v sklopu katere bi lahko potrdili finančni načrt za leto 2015, s
tem, da se srečamo eno uro pred slavnostnim dogodkom.
Pri tej točki ni razprave.
Ad 9
Razno – prošnje, dopisi
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj.
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Sklep:
Krajani Križa / zaselek Artiče – prošnja za finančno pomoč za obnovo kapelice v Artičah.
Predsednik poda predlog, da se investicija za obnovo kapelice predvidi v finančnem načrtu
2015 (v gradivu je priložena ponudba slikopleskarstva Lisec Alojz s.p., Žurkov Dol 36 a, 8290
Sevnica)
Župnija Boštanj – prošnja za podporo pri praznovanju Miklavža 2014 → prošnji se odobri v
višini 300 EUR.
Osnovna šola Boštanj / božično novoletno praznovanje → prošnji se odobri v višini 300 EUR.
Športno kulturno društvo Jablanica – Novi grad / prošnja za sofinanciranje veselega
decembra – miklavževanje → prošnji se odobri v višini 100 EUR
Kulturno športno društvo Telče / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok –
miklavževanje → prošnji se odobri v višini 50 EUR.
Društvo skupina Triola / prošnja za finančno pomoč pri izvedbi koncerta → prošnji se odobri
v višini 100 EUR.
Društvo upokojencev Sevnica / prošnja za finančno pomoč – socialni projekti → prošnji se
odobri v višini 200 EUR.
Predsednik seznani člane sveta Kranjec Stanko, Vranje 5, 8290 Sevnica ponuja svoje usluge
in storitve (dopis je del gradiva).
Od Zveze kulturnih društev Sevnica je prispel dopis – predlog za podelitev priznanj
Prešernovih plaket za 2014. Predsedujoči poziva člane KS, da podajo predloge. Zadnji
predlagani je bil Fajfar Jože.
Predsednik bo pred sejo krajevnega sveta sklical komisijo za pripravo finančnega načrta, saj
je le-tega potrebno oddati do 15. decembra 2014 na Občino Sevnica. Finančni načrt bo
predstavljen na seji v torek, 16. decembra 2014.
Predsednik člane sveta seznani z nagradami in potnimi stroški zase in za člane. Predsednik
je za svoje delo prejemal v prejšnjem mandatu 241 EUR potnih stroškov in 203,62 EUR
nagrade na mesec. Za člane sveta pa je bila sejnina 17,45 EUR. Člani sveta soglašajo, da
se omenjeni zneske ne spreminjajo in veljajo tudi za to mandatno obdobje.
Janez Tramte omeni Pogodbo Slovenskih železnic za najem prostora na železniški postaji
Jelovec. Predsednik pove, da je še ni pregledal, vendar bo v kratkem pregledal pogoje
predmetne pogodbe.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za udeležbo.
Seja zaključena ob 19.05 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Jože Udovč
Predsednik sveta KS Boštanj
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