Številka: 0313 – 0004/2016
ZAPISNIK
12. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 4. maja 2016, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Janez Tramte, Alojz Zalašček, Vinko Knez, Janez Stopar, Igor
Glušič, Ivan Možic.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Brigita Karlovšek – opravičeno odsotna, Lisec Tomaž, Jure Šlogar.
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 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 11. redne seje sveta z dne 23.2.2016,
3. Predlog in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2015/2016,
4. Seznanitev članov sveta KS Boštanj
- s pričetkom del modernizacije odseka lokalne ceste Panorama –
Kogovšek,
- z obnovitvenimi deli večnamenskega doma na Logu,
- s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovitev mrliške vežice v
Boštanju,
- o izboru novega dobavitelja električne energije za potrebe krajevne
skupnosti in vaškega odbora Boštanj,
5. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
6. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
7. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta z dne 23.2.2016
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Ker od zadnje seje ni bilo odgovora s strani podjetja Infra d.o.o. glede ureditve poti ob Savi in
Kobilskega potoka je potrebno urgentno posredovati.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnika 11. redne seje z dne 23.2.2016 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Predlog in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2015/2016,
Predsednik članom sveta predstavi obračun zimske službe v sezoni 2015/2016. Zneskovni
del izvedenih del je bil predstavljen v gradivu, ki so ga člani sveta prejeli z vabilom. Strošek
zimske službe je poleg izvedenih del izvajalcev pluženja in posipavanja cest posipni material,
ki ga je dobavljala Komunala Sevnica. Ta znaša v sezoni 2015/2016 3.095,14 EUR. Dela
izvajalcev, ki so javne poti plužili in posipavali znašajo 6.279,81 EUR brez DDV.
Pripomb na izvajanje zimske službe ni bilo.
Sklep:
Svet KS Boštanj je obravnaval obračunom zimske službe v sezoni 2015/2016 in ga
potrdil v predstavljeni vsebini.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 4
Seznanitev članov sveta KS Boštanj:
- s pričetkom del modernizacije odseka lokalne ceste Panorama – Kogovšek
Predsednik člane sveta seznani, da se dela na omenjeni cesti začnejo v prihodnjem tednu.
Za izvajanje del je bil izbran izvajalec Gradnje d.o.o.. Začetna dela se bodo začela izvajati z
izgradnjo škarpe pri Zagrajšek Ivanu in pri Hribšku. Nadaljevalna dela bodo usmerjena v
izkop in ureditev kanalizacijske infrastrukture, nazadnje pa še na ureditev samega cestišča.
Ker se ni uspelo z lastnikom Panorame dogovoriti za odstop zemljišča, se je skladno s tem
spremenila projektna dokumentacije, ki po novem predvideva potek pločnika s prestavitvijo
na drugo stran cestišča pri trafo postaji. Če se bo ob izvajanju del pokazal interes lastnika
zemljišča Panorame, se pri izvedbi drži prvotnega projektiranja pločnika ob eni strani
cestišča.
- z obnovitvenimi deli večnamenskega doma na Logu
Obseg obnovitvenih del večnamenskega objekta na Logu je se je povečal s prvotno
načrtovanimi. Celotna investicija bo znašala cca. 34.000,00 EU (znesek vključuje DDV), za
kar je Krajevna skupnost Boštanj izdala naročilnice potencialnim izvajalcem in sicer:
Keramičarstvo in pleskarstvo Dejan Savinc s.p., Mizarstvo Judež d.o.o., Mirko Hribar s.p.,
Elektroinštalaterstvo Jože Hočevar s.p. iz Loga. Okna so bila naročena pri najugodnejšem
dobavitelju Secom d.o.o. Krško. Dela vodi in nadzira Gradbeni odbor, katerega predsednik je
Erjavec Mirko. Poleg notranje ureditve objekta se bo sočasno uredila tudi zunanja
kanalizacija in preplastitev igrišča, postavitev ograje ob igrišču in prestavitev dveh
reflektorjev. Omenjena dela se financirajo iz proračuna Občine Sevnica. Ograja najverjetneje
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ne bo izvedena v tekočem proračunskem obdobju. Zaključek vseh del je 21.5.2016. Na ta
dan bo obnovljen objekt predan svojemu namenu v sklopu praznovanja 30. Šinjekadije na
Logu v organizaciji Vaške skupnosti Log, KŠD Log-sekcija Šinjekadija. Vsi člani sveta so
vabila na omenjen dogodek prejeli na klop.
- s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovitev mrliške vežice v Boštanju
Postopek pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za obnovitev mrliške vežice v Boštanju se
je časovno zavlekel, saj je potrebno pridobiti soglasje za spremembo namembnosti
zemljišča, ki bo izdano predvidoma v začetku novembra 2016. Izdelavo projektne
dokumentacije in urejanje potrebnih soglasij vodi MV DESIGN Marko Virtič s.p. iz Sevnice. V
proračunu KS Boštanj je bilo v letu 2016 za obnovitvena dela predvidenih 30.000,00 EUR
finančnih sredstev. Glede na okoliščine predvidena investicija v letu 2016 ne bo izvedena in
se bo prestavila v leto 2017. V dogovoru z županom in strokovnimi službami Občine Sevnica
bodo planirana sredstva iz te postavke namenjena za izvedbo drugih investicijskih projektov.
Rok izvedbe investicije se bo še dokončno določil z uskladitvijo mnenj vaškega odbora
Boštanj in Odbora za pokopališki red Boštanj. Člani sveta KS Boštanj bodo o poteku del
ažurno obveščeni.
Pri tej točki predsednik izpostavi težavo kraje rož na pokopališču v Boštanju. Težavo poznajo
tudi drugi člani sveta KS. Po informacijah nekaterih krajanov je predsednik seznanjen tudi o
zbiranju sumljivih skupin na pokopališču. Predsednik predlaga, da se na omenjenih
površinah zaradi nastalih težav izvede video nadzor. Predlog člani sveta podpirajo. Preveriti
je potrebno legalizacijo video nadzora. Pridobijo se ponudbe dobaviteljev varnostnih
sistemov.
- o izboru novega dobavitelja električne energije za potrebe krajevne skupnosti in
vaškega odbora Boštanj
Marjetka Flisek, referentka za KS na Občini Sevnica predstavi, da so krajevne skupnosti v
Občini Sevnica pristopile k javnemu naročilu za dobavo električne energije preko Združenja
Občin Slovenije v letu 2016. Pri javnem naročilu je bilo kot najugodnejši ponudnik dobave
električne energije izbrano podjetje Energija Plus d.o.o. iz Maribora. Odjem električne
energije pri novem dobavitelju se začne s 1.5.2016.
Člani sveta KS so bili seznanjeni z informacijami iz točke Ad 4 in nanje nimajo
pripomb.

Ad 5
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ Jože Udovč pove, da je v izvajanju popravila mostu v Grahovici. Zaključek
del je predviden do konca meseca maja 2016 .◊14.5.2016 je predviden tradicionalni
pohod po naravoslovni poti Azaleja v organizaciji Turističnega društva Boštanj. ◊
Opravljajo se dela čiščenja okolice s strani Komunale Sevnica d.o.o., ki KS Boštanj
nudi storitve urejanja javnih površin – 100 ur na mesec. Delo javne službe poteka
uspešno. ◊V prihodnjem tednu bo izveden terenski ogled cest in kanalizacijskih
jaškov s strani predsednika KS Boštanj, Matjaža Kelneriča (predstavnik Komunale) in
Rada Gobca (predstavnik Občine Sevnica). Predsednik na člane sveta apelira, da
sodelujejo pri čiščenju JP oz. sprotno javljajo morebitne težave za pravočasno
odpravljanje le-teh. Poudari da so domačini ob Apneniškem grabnu v lastni izvedbi
počistili vejevje od zadnje zapadlega snega. ◊ Predsednik člane sveta povabi na
državno prvenstvo invalidov v balinanju, ki bo potekalo 4.6.2016 v Boštanju z
začetkom ob 8.30. Zaključek prvenstva bo predvidoma ob 15. uri. ◊Alojz Zalašček
pove za težavo v naselju Boštanj glede krtačenja psov na zasebnih kmetijskih
zemljiščih. Na to temo med člani sveta poteka razprava. Člani podajo pobudo, da se
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o težavi obvesti medobčinski inšpektorat in v javna glasila objavi obvestilo o
neodgovornem početju lastnikov psov. Vprašanje se izpostavi tudi na občinskem
svetu o morebitni spremembi odloka. ◊Predsednik Jože Udovč pove, da je v Boštanju
potekala postavitev mlaja in budnica godbe Sevnica.
Lukovec: ◊ S strani krajanov je bila izvedena čistilna akcija, v kateri je bila pometena
cesta čez vas, očiščene so mulde in propusti. Proti Poganki bi bilo potrebno propust
prečistiti tudi z vodo. Tradicionalno je potekala ročna postavitev mlaja z
nadaljevanjem kresovanja.
Boris Androjna je izpostavil vprašanje glede daljnovoda Trebnje, saj je bil s strani
krajana obveščen o dopisu, da je bil 17.4. sprejet akt o umestitvi sistema v prostor.
Krajani Boštanja so bili obveščeni, da se bodo na trasi izvajala tudi arheološka
raziskovanja. Po razpravi so člani sveta mnenja, da se omenjene podatke preveri pri
ustreznih ustanovah.
Križ: ◊Čistilna akcija je bila uspešno izvedeno z veliko udeležbo krajanov. ◊Med
prvomajskimi prazniku se je v športno družabnem parku postavil kozolec, ki bo služil
druženju. ◊ Janez Tramte pove, da ga krajani kličejo, kdaj se bo uredila sanacija JP
Jelovec - Udovč Alojz (Slavc. Predsednik pove, da se bo opravil terenski ogled.
◊Janez Tramte je podal tudi vprašanje, kdaj se bo dokončno uredil most na Križišču.
Predsednik pove, da je gradbeni del že izveden. Opravljen je bil tudi sestanek glede
nadaljevanja ureditve mostu, kjer je bilo dogovorjeno, da bomo poskušali najti
donatorja za 15 m3 lesa (hrast). Ko bo material pripravljen, bodo potekali dogovori
glede izvajalca. ◊ Janez Tramte pove, da je opazil odmetavanje odpadkov ob državni
cesti za reko Mirno na ravnini mimo Zapuž pred odsekom za Radovan. Predlaga
fizično zaporo za mimo vozeča vozila. Predsednik bo posredoval informacije
pooblaščenim podjetjem za urejanje predmetnega odseka ceste.
Konjsko: ◊ Postavljali so mlaj in izvedli kresovanje. Član sveta Stopar postavi
vprašanje glede asfaltacije, kjer je bil saniran plaz na odseku Laze – Gavžna gora.
Glede omenjen problematike se obvesti predstavnika Občine Sevnica, da se izvede
terenski ogled in na podlagi ogleda poda ustrezne rešitve.
Vrh-Okič: Izvedena je bila čistilna akcija na Vrhu in Okiču. ◊Na Okiču je potekalo
postavljanje mlaja in kresovanje. ◊ Ivan Možic pove, da bi bilo potrebno ponovno
podati pobudo na občinskem svetu za umik prometnega znaka za omejitev hitrosti 60
km/h na magistralni cesti pri betonarni Hribšek.
Šmarčna: ◊ Čistilna akcija na Šmarčni ni bila izvedena. Ta dan je v sodelovanju z
Lovsko družino Boštanj potekalo postavljanje ograje za zaščito okolja pred divjadjo. ◊
Po vasi so bili pregledani hidranti. ◊Potekajo priprave na gasilsko veselico, ki bo 4.6.
2016. Potrebno bo urediti poslovanje z davčno blagajno in pridobiti vsa potrebna
dovoljenja. ◊V načrtu za leto 2017 je zamenjava oken in vrat v večnamenskem domu
na Šmarčni.
Jablanica: ◊ Uspešno je bila izpeljana čistilna akcija. Igor Glušič pohvali sodelovanje s
Komunalo Sevnica in Krajevno skupnostjo. ◊Postavili so mlaj in organizirali
kresovanje. ◊Zabetoniral se je ovinek pri Gombocu in križišče za Novi Grad in Staro
Dobje (pri objektu Belgijca). Pri omenjenem križišču bi bilo potrebno izvesti
predlagano,, saj je oteženo srečevanje vozil. Župana občine Sevnica je potrebno
povprašati kako je z nadaljevanjem ureditve ovinka pod Štancarjem. ◊Predstavnike
Občine Sevnica je potrebno obvestiti, da je lokalna cesta na Novem Gradu Od
Kuharja proti Medvedu v slabem stanju (cesta je luknjasta in se na nekaterih odsekih
poseda). Predlaga se terenski ogled. ◊ v Novem Gradu je postavljen nov ekološki
otok, ki ga krajani že pridno uporabljajo.
Kompolje: ◊ Po naročilu opravičene Brigite Karlovšek Marjetka Flisek poda članom
sveta informacije oz. prošnje krajanov naselja Kompolje. Na makedamsko pot ob Savi
na Kompolju, bi bilo potrebno pripeljati drobnega peska, katerega bi krajani sami
razgrnili. Na koncu bi bilo potrebno valjanje posute površine. ◊Predlaga se postavitev
cestnega ogledala v križišču pri staji za konje pri Daničiču z izvozom na kompoljsko
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cesto zaradi slabe vidljivosti. V križišču je postavljen krožnik stare kabelske, na
katerega bi se dalo postaviti cestno ogledalo. Predsednik pove, da bomo prošnjo
posredovali pristojnemu referentu na Občini Sevnica.
Ad 6
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj

Predsednik Udovč pove, da je seja občinskega sveta potekala 20. aprila 2016. Na seji so se
obravnavali predlogi mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za imenovanje ravnatelja OŠ
Sava Kladnika Sevnica, ravnatelja OŠ Tržišče, ravnatelja Vrtca Ciciban Sevnica. Obravnaval
se je predlog sklepa o imenovanju predstavnic ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega
zavoda Osnovne šole Krmelj. Predstavljena so bila poročila RRA Posavje za leto 2015,
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica za leto 2016, Poročilo o delu JZ KŠTM
Sevnica, Poslovno poročilo JP Plinovod Sevnica za leto 2015, Poročilo o delu Območne
geodetske uprave Sevnica.
Vinko Knez je izpostavil vprašanje: V letu 2015 je bila sprejeta Uredba o uporabi plovil na
motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj na reki Savi, ki dovoljuje
možnost plovbe s 25.4.2016. Zanima ga, kaj je še potrebno narediti in kdaj bodo ustvarjeni
pogoji za začetek plovbe.
Jože Udovč je podal predlog ogleda, izdelavo strokovnega mnenja in sanacijo plazu pri
večnamenskem objektu na Okiču.
Ad 7
Razno – prošnje, dopisi
Androjna Boris je predstavil vlogo Kulturno športnega društva Lukovec. V spodnjih prostorih
večnamenskega objekta se nahaja nedograjena soba, dolžine 12 m in širine 5 m. na
upravnem odboru društva je bil sprejet sklep, da se soba uredi in nameni za delovanje
sekcije aktiva žena Lukovec. Potrebno je izvesti električno in vodovodno instalacijo, opraviti
omet sten in stropa, izdelati estrih, položiti keramiko, urediti ogrevanje, opraviti
slikopleskarska dela in sobo opremiti. Večina del bi člani društva opravili sami. Krajevno
skupnost naprošajo za finančno pomoč. Predsednik predlaga, da se do naslednje seje
pripravi ocena vrednosti investicije.
V priloženem gradivu vabilu se člani sveta seznanijo s postavitvijo sirene SIJA za področje
Boštanj – Kompolje. 7.4.2016 je bil opravljen inšpekcijski pregled s strani Zdravstvenega
inšpektorata RS na vodovodu Boštanj. Pripomb glede ureditve oz. delovanja vodovoda ni
bilo. Izdana je bila odločba, da je potrebno ograditi območje zajetij oz. črpališč zaradi
varovanja pred neposrednim poškodovanjem objektov zajetij in neposrednim
onesnaževanjem.
V nadaljevanju poda v razpravo prejete vloge ostalih društev.
Sklep:
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za pogostitev ob zboru članov TVD
Partizan Boštanj in na prireditvi Domovini v pozdrav → prošnji se odobri v
višini 329,00 EUR,
∗ Vaščani naselja Križ / prošnja za dostavo treh kamionov peska z vključenim
prevozom za ureditev okolice kozolca v športno družabnem parku → prošnji se
odobri.
∗ Kulturno športno društvo Log / prošnja za sponzorsko pomoč pri organizaciji
30. šinjekadije → prošnji se odobri v višini 150,00 EUR.
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Zupančič Milko / prošnja za ureditev ceste Siliko – Zupančič - Lukovec → vlogi
se ugodi s pomočjo makadamske ureditve. Predsednik predlaga, da se za
omenjen odsek pripravijo izmere za morebitno asfaltacijo v prihodnjem letu.

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.26 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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