Boštanj, 17. september 2012
ZAPISNIK
14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 11. septembra 2012, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan,
Stopar Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože.
Ostali prisotni:
Redenšek Maksimilijan, Simončič Gregor, Veselinovič Jasmina.
Odsotni: Knez Alojz, Zalašček Alojz.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi vse prisotne in 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 13. redne seje sveta z dne 9.7.2012 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2012,
4. prireditve ob občinskem prazniku KS Boštanj,
5. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
6. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
7. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
8. razno – prošnje, dopisi.
Predsedujoči pove, da bo pod točko razno v obravnavo podan predlog finančnega načrta za
leto 2013. Predlog dnevnega reda poda v razpravo.
Razprave ni.
119.1.14 sklep:
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v vsebini kot je predlagan tudi soglasno
sprejet.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje sveta z dne 9.7.2012 ter imenovanje dveh
overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 13. redne seje z dne 9.7.2012 ter poda povzetek
realizacije sprejetih sklepov.
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
120.2.14 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 13. redno sejo z dne 9.7.2012 ni. V potrjeni
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Knez Vincenc in Karlovšek Brigita.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2012
Predsedujoči seznani prisotne, da je Občina Sevnica objavila razpis za zbiranje predlogov za
dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2012. Člani sveta so lahko na podlagi razpisa
podali predloge za dobitnike priznanj. Na krajevno skupnost sta prispela dva predloga, in
sicer za Novšak Nežiko iz Lukovca, ki jo je predlagalo Kulturno športno društvo Lukovec in
Knez Vincenca iz Šmarčne, ki ga je predlagala Vaška skupnost Šmarčna. Predsedujoči
meni, da sta oba predloga utemeljena, saj oba kandidata pomembna prispevata k napredku
kraja in ugledu krajevne skupnosti.
Predsedujoči poda predloge za dobitnike priznanja Občine Sevnica za leto 2012 v razpravo.
Lisec Tomaž podpre oba predloga in pove, da se je v letošnjem letu spremenil odlok o
priznanjih Občine Sevnica, saj je prišlo do zmanjšanja števila podeljenih priznanj na letni
ravni.
Predsedujoči seznani prisotne, da bo v prihodnjem letu Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj
obeležilo 140. obletnico uspešnega delovanja, kar je nedvomno tehten razlog, da društvo v
prihodnjem letu prejme eno najvišjih priznanj, grb Občine Sevnica.
Knez Vincenc pove, da se bo glasovanja o svojem predlogu vzdržal.
121.3.14 sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil predlog, da se za dobitnico priznanja Občine Sevnica za leto 2012
predlaga Novšak Nežiko iz Lukovca.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9)
Sklep sprejet.
122.4.14 sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil predlog, da se za dobitnika priznanja Občine Sevnica za leto 2012
predlaga Knez Vincenca iz Šmarčne.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 9)
Sklep sprejet.
Oba potrjena predloga bosta posredovana na Občino Sevnica.
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Ad 4
Prireditve ob občinskem prazniku Občine Sevnica za leto 2012
Predsednik seznani prisotne, da je potrebno na podlagi poziva Občine Sevnica za
sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevnica v mesecu
novembru podati prireditve, otvoritve ali druge dogodke, ki bi obogatile dogajanje v času
občinskega praznovanja. Predsednik predlaga, da se v program prireditev uvrsti otvoritev
rekonstruirane lokalne ceste Globela v Boštanju, 2.11.2012 in otvoritev asfaltiranega odseka
v Poganki skupaj z otvoritvijo vodovoda Konjsko.
Ad 5
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih

Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktualne aktivnosti, ki potekajo po
posameznih vaških skupnostih:
VO Boštanj: ◊ dopis Orehovec Martine v zadevi prenove sekundarne kanalizacije v naselju
Boštanj – Pugl → opravljen je bil terenski ogled s predstavniki Komunale in krajevne
skupnosti, na katerem so se dogovorile ustrezne rešitve; ◊ v sklopu prometne ureditve
Globele se je sočasno uredila tudi kanalizacija; ◊ v fazi izvedbe so dela na pokopališču
Boštanj (ureditev povezovalnih poti na pokopališču, ureditev platoja pred mrliško vežico in
dela zgornjega parkirišča); ◊ 26.9. bo v dvorani TVD Partizana potekala predstavitev
naravoslovne poti Azaleja Boštanj, ob kateri bodo postavljene informativne table, ki bodo
financirane s strani Zavoda KŠTM, uradna otvoritev s pohodom pa se bo odvila v petek,
5.10.2012; ◊ Simončič Gregor poda vprašanje glede priključitve stanovanjskih hiš v Dolenjem
Boštanj na kanalizacijsko omrežje → predsedujoči mu poda odgovor, da stanovanjske hiše v
sklopu trenutne izgradnje kanalizacijskega omrežja čez Dolenji Boštanj ne bodo priključene,
ampak v sklopu nadaljevalne faze tega projekta; ◊ Redenšek Maksimilijan predlaga, da se v
primeru ustreznega dogovora z Germovški posodobitev prometne povezave nadaljuje še v
letošnjem letu → predsedujoči mu poda odgovor, da bo letos urejeno do Teraža, v letu 2013
do gostišča Tinca, preostali del do mostu v Grahovici pa ob uspešni prijavi na razpis v
prihodnjih letih;
VO Lukovec: ◊ asfaltirana je cesta v Poganko, zasebna dvorišča in parkirišča bodo
asfaltirana naknadno; ◊ cerkev na Lukovcu je bila prebarvana s fasadno rumeno barvo –
veliko dela je bilo opravljenega v lastni režiji krajanov; ◊ večji del ceste čez Kavc je
makadamsko urejen - potrebno pridobiti pesek za dokončno ureditev; ◊ v sklopu izgradnje
optičnega omrežja je potrebno pred zimo poasfaltirati prekope čez cesto; ◊ v vasi Lukovec –
ob odvozu Krnc odnaša bankino – potrebno na LC narediti muldo v dolžini 30 metrov;
VO Kompolje: ◊ v nedeljo je bil sklican sestanek vaškega odbora v zadevi ureditve igrišča na
Kompolju – potrebno je postaviti koše (konstrukcijo za koše že imajo, potrebno nabaviti tablo
z mrežico in obročem) in dva gola, da bo igrišče funkcionalno; ◊ krajani so v lastni režiji
očistili brežine ob Savi, čeprav je za vzdrževanje pristojna Komunala Sevnica; ◊ sprehajalno
pot ob Savi je potrebno makadamsko urediti; ◊ v Lisičjih Jamah je potrebno sanirati mulde ob
cestišču; ◊ v Lisičjih Jamah so krajani že pripravili teren za postavitev ekološkega otoka –
povprašati na Komunali, kdaj bo postavitev realizirana; ◊ strešna kritina na Večnamenskem
domu Kompolje je dotrajana in jo bo potrebno v roku 2 – 3 let zamenjati, zaradi slabe
kakovosti kritine – člani vaškega odbora ob deževju pregledajo kritino in ocenijo dejansko
stanje dotrajanosti;
VO Konjsko: ◊ potekala je asfaltacija ceste v Poganko; ◊ vodovodna povezava med VH Laze
in vodovodnim sistem Konjsko je položena, s 1.7. naj bi upravljanje prevzela Komunala
Sevnica, vendar to tega še ni prišlo; ◊ v vasi Konjsko je potrebno popraviti javno razsvetljavo
– javiti Gregorič Branetu;
VO Vrh: ◊ podpisana je pogodba za priključitev vodovoda Vrh na javni vodovodni sistem
Boštan – levi breg, izgradnja povezovalnega voda še ni izvedena; ◊ vodovodni odbor Vrh je
s svojimi sredstvi zamenjal 200 m vodovodne cevi na svojem omrežju; ◊ pesek, ki je bil
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vgrajen za utrditev bankin ob LC Vrh – Vintar je neprimeren, ker ga ob večjem deževju
odneslo v dolino – potrebno je vgraditi bolj blatni pesek in ga ustrezno utrditi – obvestiti GVO
in občino;
VO Šmarčna: ◊ pri cerkvi na Šmarčni bo do konca oktobra izvedena drenaža in urejena
okolica cerkve, za dokončno ureditev je potrebno nabaviti še notranjo opremo; ◊ v imenu
Gasilske trojke Šmarčne se Knez Vincenc zahvali za sodelovanje krajevne skupnosti ob
praznovanju obletnice; ◊ dolgoročni plani so usmerjeni v izgradnjo optičnega omrežja,
izgradnje kanalizacijskega sistema in posodobitev ceste Šupa – Šmarčna;
VO Jablanica: ◊ nekateri prekopi cestišča, ki so bili narejeni ob položitvi optičnega kabla, so
že sanirani; ◊ postavljen je nov ekološki otok v Jablanici, še en pa bo postavljen v prihodnje;
◊ asfaltacija odseka Kovač se bo financirala po ključu 50% občina in krajevna, 50% lastna
udeležba; ◊ na odseku Lužar – desno je spodkopana bankina, ki jo je potrebno sanirati; ◊ na
ovinku pri Kuharju je potrebno odkupiti potrebno zemljišče in cesto zravnati; ◊ potrebno
položiti muldo v dolžini 50 m pri Simerškovi kapelici v Grahovici;
VO Log: ◊ izvajajo se priključki na kanalizacijsko omrežje, ki v preteklem letu niso bili
narejeni; ◊ cesta ob Savi je bila s strani Infre lepo urejena, pretekli četrtek pa so kmetje pri
opravljanju silaže nanjo nanosili blato – cesta je sedaj v katastrofalnem stanju; ◊ podana je
kritika na delovanje članov vaškega odbora, ki obljubljenega dela ne izvedejo; ◊ prodaja
podstrešja v Večnamenskem domu na Logu ni več aktualna; odobrena je bila dotacija GEN-a
za ureditev orodjarne za potrebe gasilcev;
V gradivu za sejo so bili predloženi sledeči dokumenti:
- Občina Sevnica – ureditev lastništva zemljišč pri izgradnji javne cestne infrastrukture;
Predsedujoči pozove člane sveta, da se v sodelovanju s krajevno skupnostjo
pregledajo posamezni odseki in poiščejo podpisana soglasja lastnikov za uporabo
zemljišča, ki bodo osnova za ureditev zemljiško knjižnega stanja.
- Občina Sevnica – ureditev dostopne poti do kmetijskih površin v sklopu rekonstrukcije
LC Globela,
- Občina Sevnica – postavitev vertikalne signalizacije za umiritev prometa na JP most
čez Mirno – ŽP Boštanj,
- Občina Sevnica – sanacija mostu čez Mirno v Jelovcu,
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC – omejitev hitrosti na R1-215 na
križišču z LC Planina – Križ – Nova Gora,
- Občina Sevnica – pobuda za obnovo postopka za postavitev prometnega ogledala za
izboljšanje preglednosti pri vključevanju od stanovanjske hiše Log 26, na G1-5
Boštanj – Impoljca – posredovanje vloge KS Boštanj z dne 20.8.2012,
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – sanacija brežine ob
Kobiljskem potoku,
- Orehovec Martina – potreba po prenovi sekundarne kanalizacije v naselju Boštanj –
Pugl,
- karta Naravoslovne poti Azaleja Boštanj.
Ad 9
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
V gradivu za sejo je priložen dopis Knez Branka v zadevi vzdrževanja območja brežin reke
Save od Boštanja do HE Blanca.
Ad 10
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsedujoči pove, da bo 19.9.2012 sklicana seja občinskega sveta, na kateri bo
obravnavan rebalans občinskega proračuna za leto 2012 in polletno poročilo po posameznih
proračunskih postavkah.
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Lisec Tomaž pove, da so bile dane smernice kmetijskega ministrstva v zadevi zemljišč, ki so
bile predvidene za izgradnjo obvoznice. Navedena zemljišča naj bi dobila status kmetijskih
zemljišč in ne zazidalnih površin ter izrazi kritiko glede možnosti zidanja v Boštanju.
Ad 11
Razno
Predsedujoči poda v obravnavo predlog finančnega načrta za leto 2013, ki je podan kot
gradivo na mizo. Višina sredstev znaša 230.038 € in so razporejene po posameznih
proračunskih postavkah glede na začrtane investicije v prihodnjem letu.
Predsedujoči predstavi finančni načrt po posameznih postavkah in ga poda v razpravo.
Razprave ni.
123.5.14 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil s finančnim načrtom za leto 2013 in ga sprejel v predstavljeni
vsebini v skupnem prihodku 230.038 € in skupnem odhodku 230.038 €.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9)
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
124.6.14 sklep:
- Športno kulturno društvo Jablanica – Novi Grad: prošnja za sofinanciranje izleta na
Štajersko po deželi generala Maistra → prošnji se odobri v višini 200 €,
- Rdeči križ, KO Boštanj: prošnja za finančno pomoč za izvedbo srečanja krajanov –
starostnikov nad 70 let → prošnji se odobri v višini 100 €,
- Krajani novega naselja v Dolenjem Boštanju: peticija za postavitev ležečih policajev
na JP skozi novo naselje → vloga krajanov se pošlje Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in Občino Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9)
Sklep sprejet.
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo tudi zahvala Društva upokojencev Sevnica za
donirana finančna sredstva za delovanje društva in poziv KS za oddajo terminov prireditev za
obdobje oktober- december.
Predsedujoči seznani prisotne, da je bil na sestanku pri županu, na katerem sta se
dogovorila glede prihodnjih investicij in aktivnosti na področju KS Boštanj:
- V zadevi prenosa upravljanja vodovodnega sistema na Komunalo pove, da prenos ne
bo opravljen brez povrnjenih vlaganj KS in vodovodnega odbora Boštanj v izgradnjo
vodovodnega omrežja. Višina sredstev bo predmet pogodbe o prenosu s predstavniki
vaškega odbora Boštanj in vodovodnega odbora Boštanj.
- V fazi priprave je projektna dokumentacija za izgradnjo hodnika za pešce na relaciji
Hofer – most na Mirni.
- V letu 2013 se bo pristopilo k izgradnji javne razsvetljave na odseku krožišče pri
mostu do obrtne cone – trgovine Extraforma.
- V letošnjem letu bodo položeni kanalizacijski vodi in vodovodno omrežje v obrtni coni
Hribšek.
- V prihodnjem letu se bo posodobitev prometne povezave v Boštanju nadaljevala na
odseku Teraž – bife Tinca. V letošnjem letu bo dokončana pešpot Požar – novo
naselje.
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V letošnjem letu bo KS pristopila k pripravi in izgradnji javne razsvetljave od
pokopališča Boštanj do vodohrana nad pokopališčem.
Za namen pridobitve dodatnih površin za potrebe OŠ Boštanj bo izveden odkup
zemljišča in prestavljen kozolec v lasti Zalašček Alojza.
Obravnava občinskega prostorskega načrta bo predvidoma na oktobrski seji
občinskega sveta.
V letu 2013 je predvidena asfaltacija ceste Šupa – Šmarčna, kar je še nerealizirana
investicija v sklopu izgradnje HE Boštanj.
V zadevi vdora podtalnice v stanovanjske in poslovne objekte v obrtni coni Boštanj,
kar naj bi bila posledica dviga nivoja Save, bo Komunala naredila dejanski posnetek
stanja in jih priključila na stroške Infre na kanalizacijsko omrežje. Sočasno bo na
kanalizacijsko omrežje priključena tudi stanovanjska hiša Dolničar – Povše.
V letu 2012 bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Kozjo vas.
Občina Sevnica bo pridobila strokovno mnenje glede spolzkega cestišča na LC
Lukovec in na podlagi mnenja pristopila k njeni sanaciji, tudi z možnostjo preplastitve.
V sklopu prekategorizacije JP v LC se zaradi neurejenega prenosa zemljišč iz
zasebne lastnine v javno dobro, pojavljajo težave.
V prihodnjem letu bo pripravljena dokumentacija za prometno ureditev ceste Gramat
– OŠ – železniška postaja – most čez Mirno, realizacija pa je planirana v letu 2014.
V zadevi ureditve izven nivojskega križanja ceste in železnice pri Sava avtu,
aktivnosti mirujejo, ker DRSC nima zagotovljenih finančnih sredstev.
Manjkajoči neasfaltiran 200 metrski odsek na LC Križ – Dolenšek bo morebiti še v
letošnjem letu prevlečen z asfaltno prevleko.

Lisec Tomaž podpre investicijo izgradnje javne razsvetljave na »obali«, vendar ne na račun,
da bi zastale aktivnosti izgradnje podvoza in ureditve tega kritičnega odseka v Boštanju.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje. Vse prisotne povabi
predstavitev in otvoritev naravoslovne poti Azaleja in na otvoritve, ki bodo potekale v sklopu
praznovanja občinskega praznika.
Seja zaključena ob 20.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Veselinovič Jasmina
Knez Vincenc
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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