Številka: 013 – 0003/2015
ZAPISNIK
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 20. aprila 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Karlovšek Brigita, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Jure, Udovč Jože,
Tramte Janez, Glušič Igor, Knez Vinko.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
Zvone Košmerl direktor OU,
Branko Knez, član VO Log,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Zalašček Alojz, Lisec Tomaž – 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 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 5. redne seje sveta z dne 11.3.2015,
3. Investicije in projekti v KS Boštanj
4. Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2014/2015,
5. Obravnava obračuna sejnin za člane sveta za mandatno obdobje 2014 – 2018,
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 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: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje sveta z dne 11.03.2015
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 5. redne seje z dne 11.03.2015 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Investicije in projekti v KS Boštanj
Predsednik uvodoma preda besedo županu Občine Sevnica Srečku Ocvirku, ki pozdravi
člane sveta poda uvodne besede in predstavi širši pregled projektov, ki se nanašajo na
območje Krajevne skupnosti Boštanj.
Ob 18.07 se na seji pridruži Androjna Boris.
∗

∗
∗

∗

∗
∗

∗

∗

Aktivnosti ob Savi: za projektno dokumentacijo Dvorec je pridobljeno pravnomočno
gradbeno dovoljenje, izbira izvajalca je potrjena. Občina sicer ni nosilec investicije, a
pozorno spremlja aktivnosti za uspešno realizacijo.
V poslovni coni Boštanj je bila priključena dodatna kanalizacija, urejujejo se lastniška
razmerja,.
Stanovanjska cona Sv. Križ je bila predstavljena na prejšnji seji Sveta KS Boštanj. Tu se
župan naveže na OPN, ki je generalni dokument. Za realizacijo spremembe OPN je bila
podpisana pogodba.
Čiščenje odpadnih voda: večjih priključevanj v letošnjem letu ni predvidenih. Morebitna
priključevanja se bodo urejala vzporedno z drugimi predvidenimi investicijami. Trenutno
ni primernih razpisov. V naselju Šmarčna je predvidena skupna čistilna naprava, medtem
ko se bo v drugih razpršenih naseljih čiščenje odpadnih voda reševalo z izgradnjo
individualnih čistilnih naprav. Za ta namen je razpis odprt.
V KS Boštanj z zagotavljanjem zadostnih količin kvalitetne vode ni. Vodna pravica se
pridobiva skladno z zakonodajo
V skladu s sklepom KS Boštanja je bil izdan sklep občinskega sveta za prodajo dela
objekta na Logu. V skladu z željami in potrebami se poišče možnost sofinanciranja
objekta na Jablanici.
OŠ Boštanj - razpis za energetsko sanacijo je stekel. Investicija zajema izvedbo fasade s
toplotno izolacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo izolacije strehe in izvedbo
ostalih del. V letošnjem letu se planira poskus dogovora za odstranitev kozolca pri OŠ.
Redno vzdrževanje lokalnih cest - Koncesionar je bil zamenjan. JP Komunala Sevnica je
novi izvajalec. Zimska služba je primerno stekla, prav tako se pozitivno odvija letno
vzdrževanje. Cene asfaltov so ostale nespremenjene.

Urejanje Boštanja kot kraja, ki koristi celotni poselitvi in prometu:
∗ V projektiranju je pot od Loga proti Radni. Potrebno je počakati projektne pogoje oz.
soglasje DRSC in ARSO.
∗ Ureditev poti od brvi do Hoferja, navezava na pot čez bivšo deponijo in pešpot po zunanji
strani visokovodnega zida na obali. Nekaj težav se pojavi pod železnim mostom.
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V letošnjem letu bo izveden pločnik in javna razsvetljava od trgovine Extraform proti
železniškemu prehodu.
Občina bo izvedla investicijo pločnika od Panorame navzdol do stanovanjske hiše
Kogovšek, Investicijo v cesto Lindič - Simončič realizira KS Boštanj, ker je le-ta JP.

Po predstavitvi župan preda besedo Zvonetu Košmerlu, direktorju OU, ki podrobneje
predstavi že omenjene projekte.
Zvone Košmerl še v svojem imenu pozdravi vse prisotne in opraviči izostanek povabljenega
g. Romana Perčiča. Direktor zagotovi, da so za predstavljene projekte zagotovljena tudi
finančna sredstva. Postopki pridobivanja projektnih pogojev, soglasij in izvajalcev so v teku.
Nekateri projekti so časovno v zaostanku, kajti projekti za izvedbo morajo biti skladni s
projektnimi pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev. Večina projektov bo izvedenih v
letošnjem letu, kot so ureditev pločnika »Obala« (odsek o lokala na obali do trgovine
Extraform). Potekale so že obravnave z lastniki zemljišč. Prav tako bo izvedena povezovalna
pot od križišča Hofer do brvi čez Savo. Projektna dokumentacija je že v izdelavi. Investicija
bo izvedena s sredstvi iz proračuna 2015. Pri projektiranju povezovalne poti - Rondo Dolenji
Boštanj do reke Mirne je najvažnejša pridobitev soglasja Direkcije za ceste in Agencije
Republike Slovenije za okolje. Naročena je tudi izdelava projektne dokumentacije
povezovalne poti od Radne do Loga, ureditev pločnika Hofer – Felicijan, križišče Siliko,
ureditev dva para avtobusnih postaj, ureditev občinskih cest v Dolenjem Boštanju (pločniki
preplastitev), ureditev povezovalne poti od Graščine do priključka zahodne povezave
Boštanja. Išče se partnerstvo za izdelavo s strani Infre in Hesa. Avtobusne postaje na
Konjskem in na Lazah so že v delu.
V teku je postopek mediacije zaradi vložene tožbe krajanov obrtne cone Boštanj zaradi
posledic izgradnje HE na spodnji Savi. Občina se trudi in vztraja, da se dokonča obvoznica
Blanca, most Log. Aktivno se izvaja postopek prenosa zemljišč na Občino, kar je pomembno
tudi za cono pri elektrarni v Boštanju. Vzpostavlja se režim gospodarjenja z objekti. Določene
komunalne zadeve bo prevzela Občina Sevnica, z nekaterimi bo gospodarila država.
Aktivnosti se vršijo tudi v smeri vzpostavitve prehodnosti ob celotni dolžini bazena
hidroelektrarne ter pripravi uredbe za ureditev plovnosti po reki Savi.
Župan izpostavi, da je večina proračunskih sredstev usmerjena v tekoče življenje, to je
predvsem vzdrževanje cest, pokrivanje finančnega deleža v predšolski vzgoji, pomoč
socialno šibkejšim, pomoč ostarelim. Letos se bo izvajal razpis za šolske prevoze. Finančna
perspektiva 2014-2020 je v pripravi, končni programi še niso znani.
Predsednik sveta KS Boštanj Jože Udovč doda, da je glede investicijskega plana
večnamenskega doma na Jablanici sklenjen dogovor o polovični udeležbi finančnih sredstev
s strani Občine Sevnica in polovici s strani KS Boštanj v skupni višini 8.000,00 EUR.
Kupnina prodanega objekta na Logu se bo investirala na osnovi tripartitne pogodbe za
izvajanje dejavnosti vaške skupnosti Log. V izdelavi je projektna dokumentacija za cesto
Extraform – Mirenski most.
Predsednik odpre razpravo z možnostjo postavitve vprašanj in mnenj glede predstavljenega.
Jure Šlogar izpostavi težavo mostov čez potoke na Logu, saj so se brežine posedle in
obstaja nevarnost lomljena asfalta, kar bi povzročilo škodo. Želi si, da bi uspela realizacija
predvidene investicije pokopališke dejavnosti na Logu.
Brigita Karlovšek sprašuje glede obstoja sevniške urgence. Župan poda odgovor, da Občina
Sevnica glede problematike nima formalnega vpliva. Na bližnji tiskovni konferenci bo s strani
ministrstva predstavljen pravilnik. Občina Sevnica bo o vsebini tiskovne konference občane
obveščala po sredstvih javnega obveščanja.
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Knez Vinko sprašuje glede terminov realizacije povezovalnih poti od rondoja do Loga in do
Radne. Župan poda odgovor, da je projekt povezovalne poti od Loga proti Radni tripartitni
projekt sodelovanja Občine, Infre in HES. Izvedba je predvidena v letošnjem letu. Prav tako
se ocenjuje, da se bo rešila pot od brvi proti Hoferju. Pri izvedbi povezovalne poti od rondoja
proti Extraform pa je v največji meri odvisna od pogojev in soglasij Direkcije RS za ceste in
Agencija RS za okolje. Tu bodo potrebna usklajevanja, saj je na tem mestu v državnem
programu predviden podvoz, ki pa še nekaj časa ne bo realiziran, zato je potrebno z
dogovori lastnikov zemljišč in pristojnih institucij vzpostaviti realizacijo enostavne, za
uporabnike varne poti.
Knez Vinko sprašuje o aktualnosti glede izgradnje kanalizacije Šmarčna iz časa gradnje
hidroelektrarne. Župan odgovori, da je to še aktualno. Pove, da za ureditev kanalizacije pri
razpršeni poselitvi obstajata dve možnosti in sicer z izgradnjo zaprte greznice z
izpraznjevanjem in odvozom na čistilno napravo ter postavitvijo individualnih čistilnih naprav.
Janez Tramte sprašuje glede postavitve nove avtobusne postaje v naselju Križ, saj je bila
obstoječa lansko leto odstranjena. Direktor OU bo preveril, če bi bila možna realizacija še v
letošnjem letu glede na obstoječi proračun. Vaščani naselja Križ so zadovoljni zaradi
postavitve ekološkega otoka. Vaščani so podali idejo o ureditvi parka in manjšega objekta
za druženje.
Boris Androjna sprašuje glede kanalizacije oz. izgradnji individualnih čistilnih naprav na
Lukovcu. Župan mu poda odgovor, da je potrebno glede na poseljenost vasi, pripraviti
izračune oz. izdelati idejno zasnovo o smiselnosti in ekonomski upravičenosti izgradnje večje
čistilne naprave, ki bi zajemala čiščenje odpadne vode več stanovanjskih hiš. Z vprašanjem
se lahko obrne tudi na vodjo oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica.
Direktor pove, da je potrebno odpreti temo in ljudem podati informacije glede izgradenj
individualnih čistilnih naprav.
Predsednik sveta KS Boštanj apelira na župana in direktorja, da se v sklopu energetske
sanacije OŠ Boštanj predvidi odstranitev kozolca tudi zaradi boljše ureditve prometnega
režima na tem delu. Za ureditev vaškega jedra Boštanj je potrebno realizirati predviden
odkup stare hiše in izdelati ureditev tega prostora.
Župan pove, da je predmetna zadeva planirana v proračunu 2015 in sicer z realizacijo v
poletju ali na jesen.
Predsednik župana in direktorja seznani z delovanjem pokopališke skupnosti na Logu, ki
predvideva večjo investicijo, ki jo KS Boštanj ni zmožna realizirati z lastnimi sredstvi.
Potrebna bo vzpostavitev pravilnega sistema pobiranja grobnin in vzdrževanje pokopališča.
Župan poda zakonske predloge urejanja pokopališke dejavnosti in predlaga, da se tudi na
pokopališču Log vzpostavi enako delovanje kot ga KS Boštanj izvaja na pokopališču Boštanj
in Kompolje. Na ta način se bodo lažje izvajale tudi investicijske dejavnosti pokopališke
dejavnosti na celotnem območju KS Boštanj.
Sklep:
Pod točko 3 je Svet KS Boštanj prejel informacije glede projektov v letu 2015, ki se bodo
odvijali na območju KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Sklep:
Društvu ŠKD Jablanica – Novi Grad Krajevna skupnost Boštanj sofinancira pri gradnji
večnamenskega doma na Jablanici v skupni višini 4.000,00 EUR.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
*Ob 19.17 župan in direktor zapustita sejo.
Ad 4
Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2014/2015
Predsedujoči poda članom sveta KS poročilo o izvajanju zimske službe. Zneskovni obračun
so člani prejeli v gradivu z vabilom.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj je obravnaval obračunom zimske službe v sezoni 2014/2015 in ga potrdil v
predstavljeni vsebini.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.

Ad 5
Obravnava obračuna sejnin za člane sveta za mandatno obdobje 2014 – 2018
Obračun nagrade predsedniku in sejnin za člane sveta ostaja nespremenjen glede na
prejšnje leto.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS je obravnaval obračun sejnin za člane sveta za obdobje 2014-2018. Naknadno se
sprejeme odločitev, ali se sejnine izplačajo neposredno članom sveta oz. se organizira
strokovna ekskurzija v primernem cenovnem okvirju.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 9
Razno – prošnje, dopisi
Ker je moral predsedujoči predčasno zapustiti sejo, se je prej obravnavala točka 9, kjer
predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
Sklep:
∗ Društvo trg Sevnica (sekcija mažoret) / prošnja za donatorstvo → prošnji se odobri v
višini 300,00 EUR.
∗ KD društvo Godba Sevnica / zahvala za finančno podporo za delovanje KD Godba
Sevnica v letu 2014 in prošnja za sponzorstvo v letu 2015 → prošnji se odobri v višini
300 EUR.
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Krajani zaselka Artiče / prošnja za finančno pomoč za obnovo kapelice v Artičah →
kljub že izvedeni realizaciji se odbori dotacija v znesku 500 EUR.
KŠD Log/ prošnja za sponzorsko pomoč za izvedbo 29. tradicionalne Šinjekadije →
prošnji se odbori v višini 150 EUR.

Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsednik na koncu povabi prisotne, da se udeležijo vinogradniškega pohoda, kjer si bodo
lahko ogledali tudi večnamenski dom Jablanica.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Na začetku te točke predstavnik vaške skupnost Konjsko izrazi potrebo po dobavi peska,
cementa in mrež za ureditev avtobusne postaje. Predsednik in ostali člani sveta KS potrdijo
predvideno dobavo.
*Predsednik Udovč Jože predčasno odide s seje ob 19.28 in vodenje seje prepusti Juretu
Šlogarju.
Jure Šlogar povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗

Kompolje: ◊ g. Brigita Karlovšek pove, da so 11. aprila uspešno izvedli čistilno akcijo,
kjer so nabrali 20 velikih vreč smeti. Pri akciji so naleteli na dve novi črni odlagališči,
ki jih bo potrebno očistiti. ◊ Na pokopališču Kompolje in okrog doma je potrebno
poškropiti s sredstvi za zatiranje plevela.
G. Branko Knez, član VO Log vse prisotne povabi na tradicionalno Šinjekadijo.
*Brigita Karlovšek zapusti sejo ob 19.32.

∗

∗

∗

∗

Konjsko: ◊ Pridobljeno je soglasje za ureditev postajališča na Lazah. Znan je
izvajalec. Radi bi postavili ekološki otok. Glede lokacije in pogojev postavitve je
potrebno kontaktirati z JP Komunalo Sevnico (ga. Jazbinšek Mojca).
Lukovec: ◊ 11. aprila je bila uspešno izvedena čistilna akcija. ◊ V KŠD Lukovec je
izvoljeno novo, pomlajeno vodstvo. Naredili so plan dela za leto 2015. 23. maja bo
izvedeno državno prvenstvo v vlečenju vrvi, nadalje veselica. V juniju je planiran
nogometni turnir, 29. avgusta je 15. obletnica društva, ki bo obeležena z veselico. ◊ S
strani Občine Sevnica in predstavnika JP Komunale Sevnica je bil narejen ogled
ceste od doma proti Radni, ki je predvidena za rekonstrukcijo (razširitev in ureditev
muld).
Vrh: ◊ S strani Ivana Možica je vzpostavljena težava glede čistilne naprave zaradi
nepravilnega vodenja evidence. Glede predmetnega se bo pozanimal pri
predstavniku Občine Sevnica, g. Romanu Perčiču. ◊ Na Vrhu so ob izvedbi čistilne
akcije odkrili tri črna odlagališča. Potrebno je preveriti pristojnosti občinskega redarja
in poskušati vzpostaviti stik s prekrškarji, ki nepravilno odlagajo odpadke. Podobne
težave s črnimi odlagališči imajo tudi v drugih vaških skupnostih.
Šmarčna: ◊ Izvedena je bila čistilna akcija. Opažajo, da je odpadkov manj kot v
preteklih letih. ◊Vrata za dom so naročena in bodo pred prireditvijo zamenjana.
◊Potrebno je urgirati na vzdrževalca poti ob Savi (Infra), saj je pot luknjasta in je
potrebna popravila zaradi varnosti uporabnikov (zasutje nastalih jam). Podana je
prošnja za dobava peska (cca 1 kamion) za posip čez polje. ◊V informacijo je podano,
da je bila v aprilu z Lovsko družino postavljena ograja za zaščito polja pred divjadjo.
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Jablanica: ◊ Večina aktivnosti poteka v zvezi s postavitvijo kozolca. Že v letošnjem
letu so krajani vložili več kot 2000 ur prostovoljnega dela. ◊ V ovinku iz Križišča proti
Novemu gradu spodjeda cestišče. Za rešitev se kontaktira s predsednikom Jožetom
Udovčem.
Log: ◊ Na Logu se pojavlja slaba volja pri krajanih zaradi novo priseljenih prebivalcev,
saj vzgajajo več večjih psov. Potrebno je preveriti zakonsko podlago vzreje psov na
strnjeno naseljenem območju.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Uspešno je bila izvedena čistilna akcija.
Ad 7
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del

V teku je postopek mediacije zaradi vložene tožbe krajanov obrtne cone Boštanj zaradi
posledic izgradnje HE na spodnji Savi.
Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Pri tej točki ni bilo obravnavanih vsebin.
Seja zaključena ob 19.55 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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