Številka: 013-0012/2012
ZAPISNIK
15. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 5. decembra 2012, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vincenc, Knez Alojz, Možic Ivan, Šlogar
Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Redenšek Maksimilijan, Veselinovič Jasmina.
Odsotni: Lisec Tomaž, Stopar Janez.
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 14. redne seje sveta z dne 11.9.2012 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. organizacija delovanja zimske službe na javnih poteh v sezoni 2012/13,
4. aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku,
5. seznanitev z razpisom za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2013,
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 Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
9. razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
125.1.15 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 14. redne seje sveta z dne 11.9.2012 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 14. redne seje z dne 11.9.2012 ter poda povzetek
realizacije sprejetih sklepov.
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
126.2.15 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 14. redno sejo z dne 11.9.2012 ni. V potrjeni
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Možic Ivan in Zalašček Alojz.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Organizacija delovanja zimske službe na javnih poteh v sezoni 2012/13
Predsedujoči pove, da je bil 30.11.2012 sklican sestanek z izvajalci zimske službe.
Sprememba glede izvajanja zimske službe bo samo na območju Boštanja, Radne in
Dolenjega Boštanja, kjer bo zimsko službo opravljalo podjetje Gradnje in na nekaterih krajših
odsekih na drugih območjih, zaradi previsokih stroškov na strani izvajalca, zato bo te odseke
prevzel koncesionar, ki opravlja zimsko službo na lokalnih cestah. Cene zimske službe se
bodo po zaključku sezone uskladile z drugimi krajevnimi skupnostmi. Deponija posipnega
materiala ostaja na isti lokaciji kot pretekla leta, pričetek izvajanja zimske službe na javnih
poteh se uskladi s pričetkom izvajanja na lokalnih cestah.
Glušič Igor predlaga, da bi izvajalec Bizjak prevzel traso v Jablanici naprej od Redenškovih.
Pove, da je izvajalec Redenšek izrazil željo, da bi pričel z izvajanjem zimske službe eno uro
prej, kot ostali izvajalci, da bi lahko pravočasno zagotovil prevoznost cest na vseh območjih,
ki so v njegovi pristojnosti.
Karlovšek Brigita preda informacijo izvajalca zimske službe, da posipni material v pretekli
sezoni ni bil primeren in je vseboval premalo soli. Na predlog izvajalca Redenška predlaga,
da bi pričel z izvajanjem zimske službe prej kot ostali izvajalci.
Šlogar Jure poda vprašanje, kako je s pluženjem pločnikov na Logu in Boštanju.
Predsedujoči mu poda odgovor, da pločnike v Boštanju čisti javni delavec, medtem ko na
Logu jih čisti Perc Silvester v sklopu pluženja še ostalih cestnih odsekov na Logu. Na občini
je potrebno vprašati, ali se pločniki na Logu plužijo v sklopu vzdrževanja CGP-ja.
Ad 4
Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku
Predsedujoči seznani prisotne, da bo prireditev ob kulturnem prazniku in prazniku krajevne
skupnosti potekala 8. februarja. Skrbnica kulturnega dela je Bec Jelka, nastopala pa bo
pevska skupina Zvon in komorna skupina. Pri pogostitvi bodo tako kot vsako leto sodelovale
članice Aktiva žena Boštanj in člani Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj.
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Ad 5
Seznanitev z razpisom za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2013
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo priložen razpis za zbiranje predlogov za dobitnike
priznanj KS za leto 2013. Razpis je bil poslan po pošti vsem društvom v KS, predsednikom
vaških odborov in objavljen na spletni strani KS. Rok za oddajo predlogov je 26.12.2012.
Pove, da lahko svet KS vsako leto podeli največ dve plaketi Vladimirja Štovička. Po pregledu
dokumentacije sta v preteklih letih zaradi omejenega števila plaket izpadla Kodeh Janez iz
Vrha in Lisec Anka iz Preske. V kolikor bodo predlagatelji v letošnjem letu ponovno vložili
predlog, bo le ta obravnavan na januarski seji sveta.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktualne aktivnosti, ki potekajo po
posameznih vaških skupnostih:
VO Lukovec: ◊ cerkev na Lukovcu je bila prepleskana, v fazi je dogovor z g. Zgoncem o
notranji okrasitvi cerkve; ◊ v sklopu praznovanja občinskega praznika je potekala otvoritev
ceste v Poganki; ◊ pri stanovanjski hiši Močnik v Jevšah se ureja odvodnjavanje meteornih
voda; ◊ vsi prekopi, ki so bili narejeni v sklopu optičnega omrežja, so sanirani; ◊ podan je
predlog za terenski ogled s predstavnikom občine za položitev mulde ob lokalni cesti pri
Krncu; ◊ urediti poškodovano obcestno brežino na JP čez Kavc;
VO Kompolje: ◊ potrebno položiti muldo v Lisičjih Jamah; ◊ na več predelih je odneslo
brežino reke Save ob cesti Kompolje – Šmarčna → potrebno obvestiti Občino Sevnica in
podjetje Infra ter poškodovana območja zaščititi vsaj z opozorilnim trakom;
VO Vrh: ◊ GVO je ustrezno uredil bankine na LC Boštanj – Vrh; ◊ v dolini Grahovice je
odtrgalo del lokalne ceste → potrebno obvestiti Občino in pristopiti k sanaciji; ◊ obvestiti
koncesionarja, da očistiti propuste na LC Grahovica – Okič;
VO Šmarčna: ◊ do konca leta bodo zaključena dela za ureditev okolice pri cerkvi Šmarčna; ◊
nerealizirana ostaja asfaltacija ceste Šupa – Šmarčna;
VO Križ: ◊ v minulem obdobju je potekala otvoritev cerkve na Kovačevem hribu; Knez Alojz
se v imenu krajanov zahvali KS za donirana sredstva namenjena obnovi; ◊ na LC Križ –
Plavne – odsek Dolenšek bo še v letošnjem letu poasfaltiran manjkajoči del; ◊ na območju
gozdnih površin ob JP Križ – Kopar se po informacijah krajanov predvideva spravilo večje
količine lesa, zato je potrebno izvajalca del opozoriti na dovoljeno cestno obremenitev; ◊
27.12. bo organiziran koncert v cerkvi na Kovačevem hribu;
VO Jablanica: ◊ s strani župana je obljubljeno, da se bo v prihodnjem letu poasfaltiral odsek
do Kovača; ◊ na LC Jablanica pri Gombocu je potrebno urediti bankino (nasutje peska) →
obvestiti občino;
VO Log: ◊ opravljen je bil tehnični prevzem kanalizacijskega omrežja Log; ◊ potrebno izolirati
zvonik na cerkvi Log (problem vlage in neurejenega kanalizacijskega omrežja); ◊ podana je
vloga za asfaltacijo odseka JP do gospodinjstva Možic v dolžini približno 150 metrov in
asfaltacija na Golem Vrhu do hišne številke 118 (prebivališče dveh mladih družin);
VO Boštanj: ◊ potekala je otvoritev LC Globela; ◊ izgradnja kanalizacijskega omrežja v
Boštanju in Dolenjem Boštanju je končana; v prihodnjem letu bo zgrajena kanalizacija tudi v
Kozji vasi; ◊ za Gasilskim domom Boštanj se je pričel izkop za izgradnjo balinišča v sklopu
investicij TVD Partizana Boštanj;
Glušič Igor poda vprašanje, kako je z izplačilom sejnin za člane sveta oz. organizacijo
strokovne ekskurzije. Predsedujoči mu poda odgovor, da bodo odprte obveznosti v prvem
trimesečju prihodnjega leta poravnane.
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Ad 9
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
Karlovšek Brigita opozori na spodjedeno in odtrgano brežino ob poti Kompolje – Šmarčna.
Predsedujoči pove, da bo do prihodnje sklicane seje pridobljena informacija glede poteka
aktivnosti na Dvorcu.
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 je prihodnja seja Občinskega sveta Občine Sevnica sklicana za
19.12.2012. Redenšek Maksimilijan in Zalašček Alojz seznanita prisotne z obravnavanimi
točkami na zadnji seji občinskega sveta, na katerem je bil sprejet občinski prostorski načrt ter
podano poročilo o stanju projekta izgradnje optičnega omrežja.
Ad 11
Razno
Redenšek Maksimilijan pove, da je potrebno preplastiti klanec na cesti Apnenik ter urediti
odvodnjavanje meteorne vode (položitev mulde in vgradnja propusta) na koncu ceste
Apnenik – odsek Redenšek v dolžini približno 40 metrov.
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
127.3.15 sklep:
- Deželak Jože: prošnja za pridobitev gramoza za cesto Lisičje Jame – Kobiljski potok
→ prošnji se odobri v višini 6m3 tampona (prevoz in vgradnja sta v lastni režiji
prosilca);
- Železnik Martina: vloga za postavitev cestnega ogledala → prošnji se ne odobri, ker
gre za priključevanje zasebnega parkirišča na javno pot;
- OŠ Boštanj: vloga za pomoč pri obdarovanju otrok v sklopu božično – novoletnega
praznovanja → prošnji se odobri v enakem znesku kot v preteklem letu v višini 300 €;
Predsedujoči pove, da je šola za potrebe KS izdelala 200 kosov novoletnih voščilnic.
- Župnija Boštanj: prošnja za podporo pri praznovanju Miklavža → prošnji se odobri v
enakem znesku kot v preteklem letu v višini 300 €;
- ŠKD Jablanica – Novi Grad: prošnja za finančno pomoč pri organizaciji miklavževanja
→ prošnji se odobri v višini 50 €;
- KŠD Telče: prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok v sklopu miklavževanja →
prošnji se odobri v višini 50 €;
- Murenc Anton: prošnja za ureditev odvodnjavanja meteornih voda na cesti Mali
Lukovec → pridobi se predračun in dogovori sofinanciranje.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9)
Sklep sprejet.
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo predložen dopis Občine Sevnica s pozivom, da se
pripravi seznam javnih površin, kjer se pojavlja ambrozija. Pove, da je rastlina izredno
alergena in se največkrat pojavlja na neobdelanih površinah ter predlaga, da se v času pred
cvetenjem ambrozije organizira krajše predavanje na to temo, kjer bi se seznanili z videzom
ambrozije, načini zatiranja, …
Predsedujoči pove, da je prihodnja novoletna seja predvidena 18.12.2012, na kateri bo
podano poročilo o izvedenih investicijah v letošnjem letu.
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Šlogar Juraj povabi na božični koncert. 24.12. v cerkev na Logu.
Karlovšek Brigita povabi na tek, ki bo organiziran v sklopu Atletskega kluba, s pričetkom pri
OŠ Boštanj.
Knez Vincenc povabi na ogled živih jaslic na Šmarčno.
Predsedujoči povabi na ponovitveni božično novoletni koncert Godbe Sevnica 19.1.2013 v
dvorano TVD Partizana Boštanj.
Seja zaključena ob 19.25 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Veselinovič Jasmina
Zalašček Alojz
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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