Številka: 0313- 0014/2017
ZAPISNIK
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 12. januarja 2017, ob 18.00 uri,
v mali dvorani prostorov TVD Partizan Boštanj
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Alojz Zalašček, Janez Tramte, Vinko Knez, Možic Ivan, Lisec Tomaž, Igor
Glušič, Janez Stopar, Androjna Boris.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Brigita Karlovšek– opravičeno odsotna.
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 14. redne seje sveta z dne 5.10.2016 in zapisnika 3.
korespondenčne seje z dne, 28.11.2016,
3. Izvolitev podpredsednika KS Boštanj,
4. Seznanitev z zakonskimi podlagami nadomestnih volitev v svet KS,
5. Podrobna seznanitev projektov v Občini Sevnica za območje KS Boštanj,
6. Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnika priznanj KS za leto 2017,
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
9. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
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 14. redne seje sveta z dne 5.10.2016 in zapisnika 3.
korespondenčne seje z dne, 28.11.2016
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnika 14. redne seje z dne 5.10.2016 in zapisnika 3. korespondenčne
seje z dne 28.11.2016 ni. V potrjeni vsebini bosta objavljena na spletni strani KS
Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Izvolitev podpredsednika KS Boštanj
Predsednik člane sveta seznani z dejstvom prenehanja mandata dosedanjega
podpredsednika KS Boštanj Juraja Šlogarja zaradi smrti. Ker ima trenutno tudi sam težave
zaradi rehabilitacije meni, da je izvolitev podpredsednika nujna.
Točko poda v razpravo. Predsednik predlaga za podpredsednika sveta KS Boštanj Vincenca
Kneza z utemeljitvijo, da je zelo aktiven član sveta, ki mu je v vsakem trenutku priskočil na
pomoč. Tudi ostali člani podprejo predlog. Vincenc Knez je funkcijo pripravljen sprejeti.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 15. redni seji, dne, 12.1.2017 sprejel sklep, da funkcijo
podpredsednika opravlja Vincenc Knez v času od 12.1.2017 do konca mandata.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
Ad 4
Seznanitev z zakonskimi podlagami nadomestnih volitev v svet KS
Predsednik članom sveta predstavi gradivo, ki ga je pripravil g. Roman Strlekar, višji
svetovalec za pravne zadeve na Občini Sevnica zaradi prenehanja mandata članu zaradi
smrti. Vsebina se glasi:
V skladu z 10. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) se nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti
opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. V primeru KS Boštanj to pomeni,
da bi se nadomestne volitve opravile, če bi prenehal mandat najmanj 4 svetnikom.
Statut Občine Sevnica v 70. členu določa, da imajo lahko krajevne skupnosti kot
organizacijsko obliko delovanja organizirane tudi vaške odbore, kjer se na nivoju
posameznega naselja ali vasi sprejemajo nekatere odločitve. S tem se zagotavlja
sodelovanje in hkrati nadzor ožjih delov krajevne skupnosti nad izvajanjem investicij in
porabo sredstev. Menimo, da bi bilo izgubo predstavnika naselja Log mogoče primerno
nadomestiti tako, da se na seje sveta KS vabi predstavnika vaškega odbora Log. Le-temu se
lahko dovoli, da razpravlja in sodeluje na seji, nima pa pravice glasovati.
Nadomestnih volitev se torej ne izvede, v kolikor pa bi bila kljub temu podana takšna pobuda,
jo bo proučila in o njej odločila Občinska volilna komisija. Strošek izvedbe takšnih volitev
znaša dobrih 3.000 EUR.
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Predsednik članom sveta predstavi svoje stališče glede na izdelano gradivo. Nadomestnih
volitev ne predlaga. Predlaga, da se na naslednje seje sveta KS Boštanj vabi predstavnika
Vaškega odbora Log, ki bi lahko sodeloval pri razpravah in predlogih, brez glasovalne
pravice. Meni, da takšen način delovanja sveta KS Boštanj ne bi oviral razvoja vaške
skupnosti Log.
Predsednik odpre razpravo v kateri so sodelovali, predsednik, župan, Vincenc Knez, Boris
Androjna, Igor Glušič in Alojz Zalašček.
Vsi člani podpirajo predsednikovo stališče. Aktualni svet krajevne skupnosti ima veliko mero
občutka za razumevanje potreb krajanov vaške skupnosti Log. Le tej je bila v letu 2016
namenjena velika finančna pomoč pri ureditvi večnamenskega doma in igrišča. Do konca
mandata aktualnega sveta krajevne skupnosti vaška skupnost Log nima načrtovanih večjih
aktivnosti.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 15. redni seji dne 12.1.2017 obravnaval vsebino gradiva, ki se
nanaša na nadomestne volitve v svete krajevne skupnosti in prejel sklep, da Svet KS
Boštanj Občinski volilni komisije ne predlaga izvedbo razpisa za nadomestne volitve
nadomestnega člana. V tem primeru se vabi člana vaškega odbora, ki ima skladno z
zakonom razpravljalno pravico brez glasovalne pravice. V primeru drugačne odločitve
Vaškega odbora Log, se o tem obvesti Občinsko volilno komisijo.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.

Ad 5
Podrobna seznanitev projektov v Občini Sevnica za območje KS Boštanj
Vsako leto se prve seje v letu v krajevni skupnosti Boštanj udeleži župan Občine Sevnica, ki
predstavi zastavljene projekte za tekoče leto in realizacijo končanih projektov.
Župan uvodoma pozdravi vse prisotne člane in poudari, da je za vpliv življenja in dela v kraju
pomemba komunikacija lokalne skupnosti.
Predvidene ureditve v KS Boštanj v letu 2017:
- Obnovitev kanalizacije v Dolenjem Boštanju – obrtna cona. Obstoječa kanalizacija je
poddimenzionirana in ne zadošča v primeru intenzivnih padavin. Urejala se bo v
sklopu ureditve ceste Extraform - Mirenski most. Na tem odseku se bo zgradila
dodatna kanalizacija od ceste mimo Mobica proti retenziji ob Mirni. Lastniki objektov
imajo v večji meri že sklenjene sporazume za potrebe sanacije objektov zaradi vpliva
dviga voda v akumulacijskem bazenu.
- Za krajane Boštanja bo pomemba tudi ureditev pločnikov in javne razsvetljave proti
Orehovem.
- Predvidena je rušitev objekta (last Sušinski) z namenom razširitve cestne
infrastrukture (pločnik).
- Načrtuje se odkup zemljišč zaradi posodobitve cestne infrastrukture in pridobitve
novih parkirnih mest.
- V letu 2016 sta bili sklenjeni pogodbi med Občino Sevnica, Društvom TVD Partizan in
PGD Boštanj v katerih se je opredelilo financiranje objektov gasilskega doma in
objekta TVD Partizan, saj sta oba objekta izdatno financirana iz proračuna krajevne
skupnosti in Občine Sevnica. Objekta služita javni uporabi. Predvideva se urediti
zemljiško knjižno stanje med lastniki.
- Preučitev možnosti in priprava idejne zasnove za oblikovanje dodatnih oddelkov za
šolo in vrtec. Pri predmetni temi prihaja do različnih stališč. Predlog s strani krajevne
skupnosti je bil odkup objekta Pošte Slovenije. V tem objektu je prostora zgolj za en
oddelek vrtca brez možnosti ureditve zunanjih igralnih površin, zato Občina Sevnica
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zagovarja stališče, da je smiselno najti in urediti nove površine na obstoječih lokacijah
objektov.
- Na Preski je predvidena postavitev nove avtobusne postaje.
- Predvidena je novogradnja mostu čez Kamenški potok v kraju Križišče.
- Predvideva se posodobitev odseka lokalne ceste od Extraforma do mostu čez reko
Mirno, ki je zajeta v dveh projektih, saj predstavlja investicija kar nekaj rizikov. Pred
samo izvedbo se bodo opravili natančni terenski ogledi z zakoličbo parcelnih mej.
- Korak naprej bo potrebno narediti pri vodooskrbi v krajevni skupnosti Boštanj, saj se
pojavljajo določene težave zaradi mešanega upravljanja in zakonodaje na področju
vodooskrbe. V praksi se je izkazalo, da so zadeve najbolj urejene tako na področju
vodooskrbe kot kanalizacije v upravljanju podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Ureditev
obstoječih vodovodov (Okič, Log, Boštanj, Lukovec) je trenutno v zadovoljivem
stanju. V prihodnosti, v primeru vprašanja količine in kvalitete pitne vode, obstoji
bojazen, da pride do večje investicije sanacije infrastrukture, ki pa je lahko rizična z
vidika kondicije proračuna, če sredstva niso planirana.
V projektiranju je večnamenska pot od Radne proti Logu, ki mora biti dimenzionirana
širine od 1,5 m do 2,0 m. Nastajajo težave zaradi projektnih pogojev Direkcije za
ceste in vode.
- Zaključen je projekt pločnika od trgovine Hofer do mostu na reki Mirni in križišča
Radna. Potekajo še zadnja usklajevanja z Direkcijo za ceste glede prometne
signalizacije in osvetlitve.
Na Logu je v letu 2017 predvidena zamenjava ograje na igrišču. V letu 2016 je bila s
strani Občine Sevnica na igrišču izvedena asfaltna preplastitev, obnovitev
kanalizacije čez igrišče, nov zaris črt, novi goli. Iz proračuna krajevne skupnosti je bil
obnovljen večnamenski dom. Investicija je bila glede na finančni načrt močno
presežena, zato je potrebno v prihodnosti spremeniti način dela z izbiro dobro
zasnovanih popisov del.
- V kratkem se pričakuje načrt infrastrukture za OPPN za stanovanjsko sosesko
Boštanj – Sveti Križ. OPPN za del gospodarske obrtne cone Dolenji Boštanj –
Jamšek je v fazi končanja.
- S strani Kinološkega društva Posavje je bil prejet predlog za postavitev košev za
pasje iztrebke. Pobude za koše so bile podane tudi s strani krajanov krajevne
skupnosti Boštanj.
- Poslovna cone HE Boštanj – na predmetnem področju se predvidevajo premiki, v
primeru, da bo stečajni upravitelj začel z intenzivnimi licitacijami. Interesi so.
- Podvoz Boštanj – idejna zasnova je še živa. Občina Sevnica je zbrala podatke o
potrebnih odkupih zemljišč in jih posredovala službi za odkupe na Direkcija za cesto z
zahtevo, da čimprej začnejo s pridobivanjem zemljišč, ki so predpogoj za izvedbo
projekta.
- V okviru celostne prometne strategije v občini Sevnica se predvideva integrirani javni
potniški promet. V kolikor bo dosežen dogovor z Ministrstvom za infrastrukturo, so
predvidene dodatne registracije prog, ki bi povezovale Boštanj s Sevnico in drugimi
bližnjimi kraji.
- Občina Sevnica se bo soočila z izzivom ureditve odvodnjavanja meteornih voda ceste
proti Konjskem za objektom podjetja Siliko, saj želi podjetje dodatno investirati v
okviru obstoječih poslovnih površin.
- V letu 2016 je bilo ustanovljeno novo vodstvo Društva za športno rekreacijo Partizan
Boštanj, ki uspešno deluje.
- Heliodrom na Radni ne po potreben dodatnih ureditev, saj ustreza normativom nove
organizacije helikopterske nujne pomoči.
Predsednik se zahvali županu za poročilo in predstavi glavne projekte, ki se bodo v letu 2017
financirali iz proračuna krajevne skupnosti. Ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se začne
akcija obnovitve mrliške vežice na pokopališču v Boštanju. Na Šmarčni je predvidena
obnovitev večnamenskega doma. Poleg navedenih investicij je v pristojnosti krajevne
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skupnost, skrb za tekoče vzdrževanje javnih poti, zimske službe, pokopališče dejavnosti,
delovanje društev in skrb za komunalno dejavnost.
Predsednik odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: župan, Jože Udovč, Alojz Zalašček,
Boris Androjna, Ivo Možic, Janez Tramte.
Povzetek razprave:
S strani članov sveta KS Boštanj se je pojavljalo vprašanje v zadevi vodooskrbe. Alojz
Zalašček meni, da ima Boštanj dovolj velike kapacitete pitne vode, katere oskrba je primerno
urejena. Župan se strinja z njegovim mnenjem, toda ostaja odprto vprašanje, kako bo z
vodooskrbo v prihodnjih letih (drugačne potrebe, staranje vodovodnega sistema).
Izpostavljeno je vprašanje onesnaževanja okolja podjetja Siliko, ki ima namen svojo
dejavnost razširiti. Krajani opažajo, da je v ozračju večkrat prisoten smrad. Župan poda v
odgovor, da trenutni monitoringi ne kažejo presežkov onesnaževanja. Je pa potrebna skrb,
da se zadeve spremljajo in v primeru opažene preonesnaženosti prijavijo občinskim
službam, saj bi tako lahko uredili bolj pogost monitoring.
Janeza Tramteta je zanimal način ureditve mostu čez Kamenški potok. Župan mu je
odgovoril, da se bo most s podvozom uredil v največji možni meri. Predvidena je drugačna
obrnitev mostu, potok se poravna, struga se obdela.
Vaščane Lukovca zanima ureditev drsnega odseka na cesti Radna – Lukovec,
nepreglednost križišča na Radni zaradi rasti grmovja, način odvajanja odpadnih voda.
Župan odgovori, da se bo drsni odsek uredil z rezkanjem asfalta, ker ima zanesljive
informacije, da se ta način ureditve dobro obnese.
Nepreglednost križišča na Radni pozna tudi župan, saj so že urejali dogovori z Direkcijo za
ceste. Župan bo problematiko ponovno izpostavil pri ustreznih službah.
Glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda na Lukovcu župan predlaga sestanek vaškega
odbora Lukovec z Občino Sevnica in Komunalo Sevnica, saj so potrebni natančni izračuni
smiselnosti načina ureditve čiščenja in odvajanja odpadnih voda.
Težavo glede ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodooskrbe imajo tudi na
Vrhu pri Boštanju in Okiču.
Glede ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda se predlaga se sestanek vaškega
odbora z Občino Sevnica in Komunalo Sevnica. Ker je kvaliteta pitne vode na vaškem
sistemu Vrh – Okič vprašljiva, župan predlaga razmislek kako dolgo še vztrajati pri vaškem
vodovodu, kdaj bo čas, da se vzpostavi javno vodovodno omrežje, ki je praviloma bolj
urejeno.
Na Lukovcu imajo sicer kvaliteto vode dobro in želja s strani krajanov je obdržati vodovod v
vaškem sistemu. Prejeto je bilo poročilo, da je potrebno obstoječe vodohrane obnoviti. Župan
poudarja, da je potrebno glede vodooskrbe odgovorno razmišljanje, saj je voda naše ključno
živilo. Meni, da je oblikovanje cen vode premalokrat preračunano sistematično. Občina
Sevnica ima dovolj vodnih virov in v primeru premajhne kapacitete vaške oskrbe predvideva
zadostno količino pitne vode iz javnega sistema vodovoda. V večjih primerih pa vodnih virov
ni potrebno menjati, ker so zadostni, obstaja pa težava amortiziranih vodovodnih sistemov.
Razprava je potekala tudi glede ureditve podvoza v Boštanju, saj je opaziti povečano število
rekreativnih pešcev in kolesarjev. Ljudje peš v veliki meri izvajajo tudi nakupe. Veliko težavo
pri realizaciji predstavlja pridobitev soglasij Direkcije za Ceste in Agencije RS za okolje.
Svet KS Boštanj se je seznanil s planiranimi projekti v Občini Sevnica za območje
krajevne skupnosti Boštanj za leto 2017.
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Ad 6
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2017
V gradivu za sejo so člani sveta prejeli vloge predlagateljev za dobitnike priznanj KS Boštanj
za leto 2016. Priznanja se bodo podelila na prireditvi ob kulturnem prazniku in prazniku
Krajevne skupnosti Boštanj, ki bo 11. februarja v dvorani TVD Partizan Boštanj.
Pravočasno so na sedež prispele tri vloge, ki so vsebovale obrazložitve in utemeljitve
upravičenosti kandidata in sicer Lovska družina Boštanj, Jablanica 1, 8294 Boštanj, Jože
Andolšek, Karfreitstrasse 32/I, 9020 Klagenfurt/Celovec in Slavko Zakšek, Radna 18, 8294
Boštanj.
Predsednik pove, da se skladno s pravilnikom letno podeljujeta dve priznanji. Predsednik
poda stališče, da se ugodi vlogi za dobitnika priznanja Lovski družini Boštanj in Jožetu
Andolšku, predlagatelju KMN Sevnica, ki je predlagal Slavka Zakška, se vloga zavrne z
obrazložitvijo, da se predlog lahko obravnava v letu 2018, v kolikor bo za to še obstajal
interes predlagatelja.
Predsednik poda vloge v razpravo. Člani sveta podprejo predsednikovo stališče.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 15. redni seji sveta KS Boštanj soglasno sprejel sklep, da se v
letu 2017 podelita dve priznanji Krajevne skupnosti Boštanj in sicer Lovski družini
Boštanj in Jožetu Andolšku.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
Ad 7
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Ker so se tekoče zadeve glede vaških skupnosti v krajevni skupnosti Boštanj obravnavale
pod točko Ad 5, se točka posebej ne obravnava.
Tomaž Lisec je podal predlog, ki ga je zasledil s strani krajanov, da se na območju ceste
Androjna - Simončič izvede zasaditev z drevesi.
Na predlagano tematiko župan doda, da se v Sevnici odvijajo iniciative zasaditve mestnih
sadnih dreves in pojavljajo pobude za naslov »čebelam prijazna občina«. Potrebno je
razmisliti o vrsti sadnega drevja. V primeru realizacije zasaditve je potrebno pozornost
usmeriti v lastnino zajetih zemljišč. Zasaditev mora potekati po zemljišču javne lastnine.
Predsednik predlaga, da se z izbiro vrste zasaditve posvetuje s stroko.
Župan članom sveta predlaga v razmislek, da bi v Boštanju uvedli ulični sistem, saj kraj glede
na velikost ulični sistem potrebuje.
Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Točka se ni obravnavala.
Ad 9
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
S strani lovske družine je bila prejeta zahvala za finančno podporo pri organizaciji javnega
kulturnega dogodka – Hubertove maše s kulturnim programom ob 70-letnici delovanja lovske
družine Boštanj. Člane sveta in ostale prisotne povabi na prireditve, ki se bodo v bližnji
prihodnosti odvijale v KS Boštanj, in sicer 13.1.2017 bo v dvorani TVD Partizan organiziran
ponovitveno božično novoletni koncert KD godbe sevnica z gostom Oktet Jurij Dalmatin iz
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Boštanja. 21.1.2017 bo v dvorani TVD Partizan potekal tradicionalni Mišjakov večer.
11.2.2017 bo v dvorani TVD Partizan Boštanj potekala osrednja slovesnost ob kulturnem
prazniku in prazniku KS Boštanj.
V nadaljevanju poda v razpravo prejete vloge društev.
Sklep:
∗ Kulturno športno društvo Telče / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok
→ prošnji se odobri v višini kot prejšnje leto, to je 50 EUR.
∗ Osnovna šola Boštanj, učenci 3. b razreda in njihovi starši → vloga se skladno
z dogovorom ravnateljice OŠ Boštanj in predsednikom sveta KS Boštanj
zavrne.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 19.30 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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