Številka: 013 – 0003/2015
ZAPISNIK
9. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 17. novembra 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Vinko Knez, Brigita Karlovšek, Igor Glušič, Boris Androjna, Janez Tramte, Ivan
Možic, Janez Stopar, Alojz Zalašček.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Jure Šlogar, 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 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 8. redne seje sveta z dne 02.10.2015,
3. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja
v KS Boštanj,
4. Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku, dne 6.2.2016,
5. Organizacija zimske službe v sezoni 2015 – 2016,
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: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta z dne 02.10.2015
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnika 8. redne seje z dne 02.10.2015 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v
KS Boštanj
Marjetka Flisek, referentka za krajevne skupnosti prebere sklep članov sveta za inventurno
komisijo, ki je bila določena v letu 2014. Vsi člani sveta se strinjajo, da se potrdi obstoječo
komisijo.
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: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 4
Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku, dne 6.2.2016
Predsedujoči pove, da je določeni datum za praznovanje praznika Krajevni skupnosti Boštanj
6.2.2016. Prostor za organizacijo prireditve je že rezerviran, prav tako je potrjena udeležba
predstavnikov Občine Sevnica. Organizacijo same prireditve je prevzela Jelka Bec.
Predvideni izvajalci na prireditvi bodo vokalna skupina Vilinke, Tine Bec in Oktet Jurij
Dalmatin. Družabni večer je v osnovi dogovorjen z Društvom vinogradnikom Sevnica-Boštanj
in Aktivom žena Boštanj.
Zaključil se je tudi razpis za podelitev priznanj Krajevne skupnosti Boštanj. Na razpis ni bilo
prijavljenih kandidatov. Predsednik predlaga, da se vseeno podelita kot običajno dve
priznanji KS. Sam predlaga ženski pevski zbor AZALEJA, ki letos praznuje 15 obletnico
delovanja. Ob tem ljubileju člane sveta povabi na koncert ŽPZ Azaleja, ki bo 21.11.2015 ob
18. uri v dvorani TVD Partizana. Za izbiro drugega kandidata prejemnika priznanja KS
pozove člane sveta k razmisleku za predlog. Predloge bi obravnavali in potrdili na svečani
seji, ki bo potekala 11. decembra 2015.
Razprave ni.
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Ad 5
Organizacija zimske službe v sezoni 2015 – 2016
Predsedujoči pove, da bo organizacija zimske službe potekala po ustaljeni praksi. Z vsemi
potencialnimi izvajalci je že opravil potrebne pogovore, t.j. Gradnje d.o.o., Hribar Mirko,
Bizjak Jože in Redenšek Franc. Dogovorjeno je, da bo 6300 m JP na Jablanici prevzel v
izvajanje Bizjak Jože, katerega je v preteklosti izvajal Redenšek Franc. Cenik za izvajanje
zimske službe ostaja nespremenjen in znaša:
Opis postavke

Cena brez DDV

Pluženje

14,68 €/km

Posipavanje

10,56 €/km

Pluženje in posipavanje

22,94 €/km

Prevoz posipnega

21,38 €/h

materiala
Delovne ure

21,38 €/h

Zimska služba je organizirana skupaj z javnim podjetjem Komunala Sevnica, katero ima
deponijo posipnega materiala na Logu pri čistilni napravi. Potekajo tudi dogovori, da bi se
uredile še manjše deponije bližje kraju, zaradi lažje in cenejše logistike.
Zaradi lažjega sledenja izvajanja del je dogovorjeno, da se popisni listi o opravljenih storitvah
zimskega vzdrževanja javnih poti v sezoni 2015/2016 oddajajo mesečno in sicer:
- 31.12.2015 za mesec november in december 2015,
- 31.1.2016 za mesec januar 2016,
- 28.2.2016 za mesec februar 2016,
- 31.3.2016 za mesec marec 2016.
Predsednik člane sveta seznani, da je dogovorjeno s Komunalo Sevnica in podjetjem
Gradnje d.o.o. ter Dolničar Marinko glede čiščenja pločnikov. Čiščenje in vzdrževanje
pločnikov v kraju Boštanj prevzame v izvajanje Dolničar Marinka iz Boštanja s tem, da lahko
koristi motokultivator in frezo Krajevne skupnosti Boštanj.
Sklep:
Svet je seznanjen z organizacijo in cenikom izvajanjem zimske službe v sezoni 2015 /
2016, ki jo tudi soglasno potrdi.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ Izveden je bil zaključek del na odseku ceste Simončič Lindič, kateri je bil
tudi uradno predan namenu. V teku so priprave za otvoritev energetsko sanirane OŠ
Boštanj, ki bo 24.11.2015. Delno je posaniran odsek na Potovcu, potrebna ja še
ureditev muld in postavitev ograje. Na Globoškem se je postavil zabojnik za ločeno
zbiranje odpadkov. Opaženo, je da je na otoku zelo veliko mešanih odpadkov, ki
neugledno vplivajo na izgled okolice. JP Komunali je smiselno predlagati, da se na
ekološkem otoku postavi tudi zabojnik za mešane odpadke. Alojz Zalašček predlaga,
da se izvrši pogovor z mladino, ki uporablja mladinske prostore, saj je opaženo, da se
uporaba prostora zlorablja. Videno je namreč, da je fasada objekta polita in umazana.
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Jablanica: Pod lovsko kočo na Brezovcu uspešno poteka sanacija plazu na občinski
kategorizirani lokalni cesti Grahovica-Brezovec. Vaška prireditev, ki je bila
organizirana pri vaškem kozolcu oktobra je bila uspešno obiskana. Strokovno službo
Občine Sevnica je potrebno opozoriti, da prihaja do spodjedanja lokalne ceste na
ovinku pri Gombocu. Potrebno bi bilo nasuti bankine.
Šmarčna: ◊ Prejet je bil pisni odgovor zaradi sanacije poškodb na poti čez polje in poti
ob reki Savi. Potek sanacije se bo spremljal tudi predstavnik Sveta KS Boštanj za
področje Šmarčne.
Vrh pri Boštanju ◊ Član sveta pove, da je bil postavljen kozolček s hidrantom.
Poškodbe na cesti proti Okiču so sanirane. Vaški odbor je imel sestanek na katerem
so obravnavali predloge za dobitnike priznanj KS Boštanj. Trenutno nimajo predloga.
Konjsko: ◊ Na Konjskem in v Lazah je potekala otvoritev novo postavljenih
postajališč. Postavljeno je vprašanje kdaj je v planu sanacija lokalne ceste Gavžna
gora in kako je z ureditvijo javne razsvetljave na Konjskem. Predsednik poda
odgovor, da se investicija predmetne ceste planira v proračunskem obdobju 2016. Za
rešitev vprašanja ureditve JR na Konjskem, se je potrebno obrniti na strokovno
službo Občine Sevnica, ki naj uredi pridobitev ustrezne ponudbe.
Kompolje: ◊ Predstavnica naselja Kompolje člane sveta seznani, da se zapira bivalna
enota na Kompolju, ki je sedaj v lasti nepremičninske družbe. Stanovalci se s
1.12.2015 selijo na novo lokacijo v Dolnjem Brezovem. V Boštanju se je odvijal tek za
sevniški pokal, kjer je sodelovalo rekordno število tekačev.
Predsednik izpostavlja vprašanje neuglednega objekta Panorama v Boštanju.
Vprašanje se naslovi na Občino Sevnica, oddelek za okolje in prostor, ki naj s
primernimi ukrepi poskrbi, da se objekt in okolica primerno uredita.
Križ: ◊ S pomočjo sredstev Občine Sevnica se je asfaltiral športno družabni park. V
interesu vaščanov je tudi odkup toplar kozolca, ki se bo postavil v parku. V sklopu
tega je projekta je urejenih tudi 38 m mulde ob LC. Na JP v Artičah proti Mlakarju je
lastnik uredil propuste čez cesto. V Jelovcu je postavljen nov ekološki otok in na novo
urejena prometna signalizacija. Tramte Janez opozori, da propusti na Plavnah ne
funkcionirajo. Asfalt je nižji in voda ne more nemoteno teči. Obvesti se podjetje
Gradnje d.o.o., da poskrbi za ureditev predmetne težave. Na Križu je potrebno očistiti
3 propuste. Predsednik pove, da se za pomoč poprosi gasilce.
Lukovec: ◊ V oktobru je bil organiziran pohod po Marinkini poti, ki je bil zelo dobro
obiskan. V decembru se organizira kulturni program z obdaritvijo otrok ob prihodu
Božička. Čez božične in novoletne praznike so organizirane tudi novoletne delavnice.
Z Jurijem Kuharjem, predstavnikom Občine Sevnica je dogovorjeno, da vaščanom
Lukovca predstavi sisteme čistilnih naprav.

Predsednik člane sveta informira, da so potekali razgovori o sanaciji mrliške vežice v
Boštanju, ki naj bi se izvajala v letu 2016. Zamenjati je potrebno dotrajana vrata in kritino. K
sodelovanju se povabi. G. Virtiča, ki bi naredil idejni načrt sanacija oz. ureditve. Predvidena
je tudi ureditev fontane, ki jo bo Hribar izvedel, ko bo dopuščalo vreme.
Prodano je podstrešje večnamenskega objekta na Logu. Sredstva so bila prejeta na poslovni
račun Krajevne skupnosti Boštanj z obvezo, da se koristijo za investiranje dejavnosti na
Logu. S predsednikom vaškega odbora Log je dogovorjeno, da se v 1. fazi uredijo sanitarije
v večnamenskem objektu Log, vključno z dotrajanim igriščem poleg objekta. V 2. fazi se s
preostanki sredstev uredi pokopališče Log.

Ad 7
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
Glede samih aktivnost izgradnje HE na spodnji Savi novih informacij ni. Vlada je potrdila
vodstvo Infre, in sicer Vojka Sotoška.
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Ad 8
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 bil na predhodni seji občinskega sveta zaradi zdravstvenih
razlogov odsoten. Knez Vinko, ki je tudi član občinskega sveta pove, da je seja potekala v
duhu razprave predloga občinskega proračuna za leto 2016. Za območje KS Boštanj je bilo
postavljeno ustno vprašanje, kdaj se bo gradil most v Grahovici. Naslednja seja občinskega
sveta je najavljena 16. decembra 2015.
V nadaljevanju je potekala debata v kateri so sodelovali Jože Udovč, Alojz Zalašček, Vinko
Knez in Boris Androjna okrog že dolgo obljubljene sanacije ceste od železniške postaje do
mostu, kjer bi bila glavna pridobitev manjkajoči pločniki. Projekt je glede trajnostne rešitve
zahteven, saj je območje urejanja zelo ozko.
Na pobudo članov sveta KS Boštanj je potrebno na naslednji občinski seji podati vprašanje
glede daljnovoda od trafo postaje proti Mokronog -Trebnje.
Ad 9
Razno – prošnje, dopisi

Predsednik poda v razpravo prejete vloge društev.
Sklep:
∗ Gasilska trojka Okič / prošnja za prostovoljni prispevek za organizacijo
gasilske veselice Okič 2015 → prošnji se odobri v višini 100 EUR.
∗ Športno kulturno društvo Jablanica-Novi Grad / prošnja za sofinanciranje
veselega decembra-miklavževanje → prošnji se odobri v višini 100 EUR.
∗ Kulturno športno društvo Lukovec / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi
otrok ob prihodu Božička na Lukovcu→ prošnji se odobri višini 100 EUR.
∗ Osnovna šola Boštanj – božično novoletno praznovanje → prošnji se odbori v
višini 300,00 EUR.
∗ Župnija Boštanj (vloga je še na poti) – Miklavževanje 2015 → vlogi se odbori v
višini 300,00 EUR.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Na koncu Marjetka Flisek, referentka za Krajevne skupnosti seznani člane sveta o lokaciji
volišč ob referendumu o družinskem zakoniku. Referendum bo potekal 20. decembra 2015.
Seja je zaključena ob 20.10 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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