Številka: 031-0001/2021
ZAPISNIK
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 25.5.2021, ob 19. uri,
v prostorih TVD Partizan Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez, Milan Jermančič,
Jože Krajnc, Alojz Zalašček, Janez Stopar, Ivan Podlogar.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni:
Tomaž Lisec.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Pred pričetkom redne seje so se člani sveta KS Boštanj udeležili predstavitve projekta IDZ za
plinovod Boštanj. Poleg članov sveta so bili prisotni tudi nekateri predstavniki gospodarskih
družb, direktor javnega podjetja Komunala d.o.o. in ravnateljica OŠ Boštanj. Andrej Artač,
predstavnik projektivnega podjetja PROCES d.o.o., je prisotnim predstavil prednosti oskrbe
preko plinovodnega omrežja in odgovarjal na vprašanja razpravljajočih.
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 10 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 15.4.2021
3. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo
v KS Boštanj,
4. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
5. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
6. Razno – prošnje, dopisi.
Sklep:
Svet soglasno sprejme dnevni red.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje sveta z dne 15.4.2021
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev. Člani sveta so zapisnik prejeli kot
gradivo.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 14. redne seje z dne 15.4.2021. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom,
ki delujejo v KS Boštanj
Predsednik člane sveta seznani, da je komisija za društva in kulturno dejavnost dne, 12.
maja 2021 opravila točkovanje in razdelitev sredstev društvom, ki so se prijavila na javni
razpis za sofinanciranje društev v Krajevni skupnosti Boštanj za leto 2021. Za delovanje
društev je v letu 2021 rezerviranih 4.000,00 EUR sredstev. Razdelitev sredstev je razvidna v
zapisniku sestanka komisije za društva in kulturno dejavnost, ki je bil kot gradivo podan
članom sveta na klop.
Predsednik poda gradivo v razpravo. Razprave ni.
Sklep:
Člani sveta so na svoji 15. redni seji potrdili razdelitev sredstev za delovanje društev v
letu 2021 po predlogu komisije za društva in kulturno dejavnost.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.

Ad 4
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ Predsednik pove, da je bila izvedena postavitev mlaja in budnica Godbe
Sevnica ob prazniku dela. ◊ V izvajanju so širitve cest na Kremenu in Apnenku ter
dokončanja ureditev cest z asfaltacijo ◊Alojz Zalašček izpostavi, da je potrebno
obvestiti Komunalo Sevnica, da pokosi teren pod kostanji in brežine ob cesti.
∗ Log: ◊Danilo Marin pove, da je gradnja ceste Cerov Breg v fazi pred asfaltacijo. Po
končanju zemeljskih gradbenih del je opaziti, da je deformirana cesta v zgornji ulici.
Predlaga ogled terena. ◊Izvedli so tradicionalno postavitev mlaja in Šinjekadijo.
◊Sprašuje ali bi bila možna oskrba z zemeljskim plinom tudi na Logu. Predsednik
pove, da se bo o tem pogovarjalo v prihodnosti.
∗ Jablanica, Novi Grad: ◊Ivan Podlogar pove, da je razširjena cesta od Kovača na
Kremenu proti Jablanici poasfaltirana. ◊Glede rekonstrukcije ceste GrahovicaPodzavrh-Vitovec, za katero je že znan izvajalec, izrazi skrb zaradi prebrane
bonitetne ocene izbranega izvajalskega podjetja. Predsednik pove, da pogodba še ni
podpisana. Prebrano bonitetno oceno bo predstavil županu Občine Sevnica. ◊Glede
izpostavljene problematike škode zaradi divjadi je sicer prišel odgovor Zavoda za
gozdove, ki pa ne predstavlja rešitve za zmanjšanje škode nastali od divjadi. Ker je
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opaziti večje število divjih prašičev in damjakov. Člani sveta podajo pobudo, da se
lovski družini predlaga povečan odstrel le-teh.
Vrh, Okič: ◊Jože Krajnc, da so izvedli kresovanje in postavitev mlaja vse skladno z
navodili NIJZ. ◊Izvedli so čistilno akcijo, ki se jo je udeležilo 27 krajanov. Nabrali so
1,5 m3 odpadkov, ki so jih dostavili na zbirni center.
Konjsko: ◊ Janez Stopar pove, da čiščenje gramoza ni bilo izvedeno. ◊Potrebno bi
bilo pokositi brežino ob cesti Konjsko – Lukovec ter v Lazah.
Kompolje: ◊ Andrej Simončič pove, da je bila izvedena čistilna akcija, kater se je
udeležilo 20 krajanov, veliko mladih. Nabrali so 15 vreč odpadkov. ◊Izvedli so
Jurjevanje in postavitev mlaja. ◊Domačini so pokosili okrog doma krajanov in igrišča.
Križ – Gaberje: ◊Milan Jermančič pove, da ni bilo zaznati aktivnosti. ◊Predsednik
naznani, da je izdelan popis del za tri manjkajoče odseke cest. Obstajajo možnosti,
da se realizira manjkajoča asfaltacija na JP Gaberje-Križ. Po pogovoru z županom
Občine Sevnica naj bi se v tekočem proračunskem obdobju realizirala kompletna
ureditev ceste Simert - Vitovec.
Šmarčna: ◊Vinko Knez pove, da potrebno realizirati popravilo jeklene ograje ob reki
Savi, ki je precej razmajana in predstavlja nevarnost za mimoidoče. ◊Izvedena je bila
čistilna akcija in postavitev mlaja. ◊ V domu potekajo aktivnosti ureditve kuhinjskega
prostora (financiranje iz participativnega proračuna in lastnih sredstev).
Lukovec: ◊ Boris Androjna pove, da so izvedli postavitev mlaja in Jurjevanje. ◊
Izpostavi nepreglednost na cesti od Lukovca proti spodnji Radni zaradi žive meje iz
cipres. Na strokovne službe Občine Sevnica je potrebno podati pobudo za izvedbo
obseka na križišču Spodnja Radna – magistralka.

Ad 5
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik preda besedo Vinku Knezu.
S strani sevniške enote Centra za socialno delo je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju
storitve Pomoč družini na domu za leto 2020. Cene za uporabnike tudi v bodoče ostajajo na
enaki ravni.
Na seji so se seznanili s participativnim proračunom za leto 2022. Participativni proračun je
sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi
neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Razpis bo odprt do 10. junija 2021.
Glede na pretekla leta bo sprejemanje predlogov potekalo nekoliko drugače (glasovanje).
Člani občinskega so podali pozitivno mnenje o kandidatu Alešu Tuhtarju za ravnatelja
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in pozitivno mnenje o kandidatki Kseniji Juh za
ravnateljico Osnovne šole Blanca.
Občina Sevnica je podala pobudo za lokacijsko preveritev za individualno odstopanje od PIP
v EUP DB12.tm za vrtec Panorama – Boštanj. S 1. septembrom 2021 je predvideno odprtje
4 oddelkov varstva predšolske vzgoje.
Ad 6
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik članom sveta predstavi vloge in dopise, ki so prispele od prejšnje seje. Vsi dopisi
so bili gradivo k vabilu na sejo.
 Ponudba Alojza Raka s.p. za izvedbo zemeljskih del pri ureditvi odmikališča na Logu
 Pogodba o prenosu izvedbe asfalterskih del s priloženim cenikom,
 Sklep RS Ministrstva za okolje in prostor Direkcije RS ta vode glede postopka
pridobivanja vodnega dovoljenja za vrtino B-4/09. Predsednik pove, da bodo pri
postopku pridobivanja vodnega dovoljenja bo pomagale strokovne službe Občine
Sevnica,
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 Sklep o izvedbi nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Boštanj za leto 2020,
 Dopis KŠTM Sevnica o možnosti prestavite skate parka v katero od krajevnih
skupnosti,
 Dopis Zavoda za gozdove z obrazložitvami kako ravnati, da se obvarujemo škode od
divjadi in kakšen je postopek prijave le-te.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 19.51 uri.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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