Številka: 013-0012/2012
ZAPISNIK
16. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 18. decembra 2012, ob 19.00 uri,
v dvorani TVD Partizana Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Karlovšek Brigita, Knez Vincenc, Možic Ivan, Stopar
Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože.
Ostali prisotni:
Ocvirk Srečko, Košmerl Zvone, Šnuderl Ivan, Povše Franc, Levstik Janez, Zgonec Tone,
Zgonec Judith, Udovč Ciril, Šraj Mira, Zakšek Irena, Lindič Cvetka, Kaše Robert, Kolman
Anton, Bizjak Jože, Redenšek Franci, Udovč Alojz, Zakšek Slavko, Klemenčič Alojz, Povše
Franc st., Primožič Milan, Jonozovič Marija, Redenšek Maksimilijan, Vrisk Matjaž, Dolničar
Gašper, Hribar Mirko, Udovč Mitja, Strlekar Roman, Krnc Tadeja, Vidic Jeraj Vesna,
Markošek Dušan, Gobec Rado, Lisec Anka, Lisec Matija, Gregorič Branko, Fon Matej, Rupar
Alojz, Lisec Andrej, Košak Franc, Žibert Alfons, Gošte Marija, Veselinovič Jasmina.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika
* prisotni so se na povabilo krajevne skupnosti ob 18. uri udeležili koncerta dijakov Gimnazije
Ledine iz Ljubljane v župnijski cerkvi v Boštanju.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj
Predsedujoči pozdravi vse prisotne, še posebej vabljene goste.
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. poročilo o izvedenih akcijah – realizacija programa 2012 v KS Boštanj,
3. pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov,
4. razno.
Razprave o predlogu dnevnega reda ni.
128.1.16 sklep:
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v vsebini kot je predlagan tudi soglasno
sprejet.
Za overitelja sta predlagana Karlovšek Brigita in Glušič Igor.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Poročilo o izvedenih akcijah – realizacija programa 2012 v KS Boštanj
Predsedujoči seznani vse prisotne z izvedenimi akcijami v letu 2012 na območju KS Boštanj,
ki jih predstavi po posameznih sklopih. Investicije so bile realizirane s sredstvi pridobljenimi z
razpisi, občinskega in krajevnega proračuna ter soudeležbe krajanov.
V sklopu cestne infrastrukture so bile izvedene naslednje investicije:
a) Celovita prometna ureditev 1. faze projekta rondo Povše – vključno z rondojem
Teraž, ki je zajemala rekonstrukcijo cestišča, izgradnjo hodnika za pešce, javno
razsvetljavo in ureditev kanalizacijskega omrežja.
b) Odkupljena so bila zemljišča za celovito prometno ureditev Globele in JP v novem
naselju na odseku Simončič – Lindič.
c) Zgrajen je bil novi betonski most na reki Mirni.
d) Prometno se je uredilo cestišče na lokalni cesti od odcepa za Radno do podjetja
Siliko in delna ureditev javne poti pri Judežu na Radni.
e) Izvedena je bila rekonstrukcija in asfaltacija JP Poganka in
f) preplastitev JP proti cerkvi na Logu ter
g) makadamska razširitev cestišča Lukovec – Kavc.
h) Zasajeni so bili javorji ob cesti proti pokopališču, ob pločniku pri OŠ Boštanj in na
spodnji strani parkirišča na pokopališču Boštanj.
Sredstva so bila vložena tudi v posodobitev vodovodnega in kanalizacijskega omrežja:
a) Izgradnja kanalizacijskega omrežja na območju Boštanja in Radne.
b) V poletnih mesecih je podjetje GVO končalo s položitvijo primarnega optičnega
omrežja na območju KS Boštanj, v prvi polovici prihodnjega leta pa se bodo dela
nadaljevala s položitvijo sekundarnih vodov do posameznih gospodinjstev.
c) Izgradnja vodovodne povezave VH Laze na obstoječi vodovod Konjsko.
d) Izgradnja in priključitev vodovoda Vrh na javni vodovod Boštanj.
e) Obnovitev in rekonstrukcija vodovodnih omrežij na sistemu Boštanj – levi breg v
skupni dolžini 6 kilometrov (Mrtovec, Boben, Novi Grad, Nežnice).
f) Izvedena je bila odmera zemljišč za potrebe obeh vrtin JV Boštanj v Grahovici.
S sredstvi so se uredili tudi večnamenski domovi in sakralni objekti:
a) Sofinanciranje izgradnje cerkve na Kovačevem hribu, Lukovcu in Šmarčni.
b) Pričetek aktivnosti za izgradnjo balinišča za Gasilskim domom Boštanj.
c) Ureditev in asfaltacija dvorišča pred Domom krajanov na Okiču.
d) Zamenjava notranjih vrat, ureditev stopnišča, postavitev varovalnih ograj na stopnišču
in balkonu v Gasilskem domu Boštanj.
e) Ureditev objekta Matula na Radni.
Del sredstev je bil namenjen tudi ureditvi pokopališč:
a) Končana so bila dela tlakovanja pred mrliško vežico Boštanj in ureditve povezovalnih
poti na pokopališču Boštanj.
Pomembni dogodki na področju kulturne in društvene dejavnosti so bili:
a) Dobitnika priznanja KS Boštanj v letu 2012 sta bila zakonca Košak in Aktiv žena
Boštanj.
b) Dobitnika priznanja občine Sevnica sta bila med drugimi tudi Knez Vincenc iz
Šmarčne in Novšak Neža iz Lukovca.
c) Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj je obeležilo 40. obletnico organiziranega
druženja in aktivnega dela društva ter 30. društveno ocenjevanje vin.
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d) V mesecu marcu je bila v sodelovanju s člani komisije za kulturo in društvene
dejavnosti in predstavniki ostalih društev uspešno izpeljana prireditev Veselo v
pomlad.
e) V mesecu aprilu je bila uspešno izvedena čistilna akcija s predstavniki krajevne
skupnosti, društev in krajanov.
f) V mesecu oktobra je bila uradna otvoritev s pohodom po naravoslovni poti Azaleja, ki
je opremljena z novimi informativnimi tablami.
g) KS je financirala nakup otroških zunanjih igral, ki so postavljena pred OŠ Boštanj.
Z mesecem januarjem je bila izvedena prezaposlitev tajnice na občinsko upravo v Sevnico.
Poslovanje krajevne skupnosti je čez leto nemoteno potekalo v času uradnih ur v pisarni KS.
V mesecu novembru je bil sprejet občinski prostorski načrt Občine Sevnica, ki predstavlja
pomemben dokument za razvoj krajevne skupnosti.
Predsedujoči pove, da si bomo v prihodnjem letu na krajevni skupnosti prizadevali uresničiti
skupaj z Občino Sevnica naslednje investicije in aktivnosti:
- Izdelava projekta in izvedba prometne ureditve javne poti v novem naselju na odseku
Simončič – Lindič;
- Delna izvedba 2. faze celovite prometne ureditve Boštanja od rondoja Teraž do
gostišča Tinca in izgradnja mostu čez potok Grahovica pri Podlipniku;
- Izdelava projekta celovite prometne ureditve Graščina pri HE Boštanj – župnijska
cerkev – OŠ Boštanj – železniška postaja – do mostu čez Mirno ter nadaljevanje do
trgovskega centra Hofer;
- Ureditev kanalizacijskega omrežja v Boštanju na odseku Žibert Brane – TC Mercator,
vključno s preplastitvijo cestišča;
- Izgradnja manjkajočih odsekov hodnikov za pešce na relaciji Povše – Zagrajšek in
Panorama – kapelica;
- Rekonstrukcija javne poti Veternik – Reber in Apnenik;
- Širitev javne razsvetljave od pokopališča Boštanj do vodohrana nad pokopališčem;
- Obnova vodovodnega omrežja v naselju Jablanica;
- Dokončanje obnovitvenih del na objektu TVD Partizana in Gasilskem domu Boštanj z
zunanjo ureditvijo, glede na to, da oba društva v letu 2014 praznujeta okrogla jubileja;
- Začetek ureditve starega vaškega jedra v Boštanju;
- Sanacija plazu na lokalni cesti Grahovica – Vrh;
- Sprejetje odloka o prekategorizaciji predlaganih javnih poti v lokalne ceste na
območju KS Boštanj;
- Sofinanciranje kulturne in društvene dejavnosti na področju celotne krajevne
skupnosti.
V obdobju od leta 2013 do leta 2014, ki bo tudi volilno leto, pa so pričakovanja sveta KS
skupaj s krajani usmerjena na nadaljevanje vseh aktivnosti, ki se nanašajo na izgradnjo
mostu na Logu, obvoznico Boštanj z izven nivojskim križanjem ter nadaljevanje aktivnosti v
zvezi s pridobitvijo novih investitorjev v poslovni in obrtni coni, ki bodo zagotavljala nova
delovna mesta.
Ad 3
Pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov
Predsedujoči se vsem prisotnim zahvali za dobro medsebojno sodelovanje in razumevanje.
Sledi pozdrav s strani župana Občine Sevnica, Ocvirk Srečka, ki zbranim predstavi
najpomembnejše investicije v tekočem letu, ki so potekale pod okriljem Občine Sevnica in
bodoče investicije na področju cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v KS
Boštanj.
Pove, da je bilo v letu 2012 veliko zastavljenih investicij realiziranih, omenjene želje
predsedujočega pa so realne glede na potrebe kraja. Največji delež vlaganj na področju
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cestne infrastrukture je predstavljala ureditev lokalne ceste Globela in njenih priključkov s
celovito ureditvijo kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave. V prihodnjem letu bo
pregledano obstoječe zgrajeno kanalizacijsko omrežje in pripravljeni projekti za posodobitev,
vendar večjih vlaganj ne bo, razen v izgradnjo omrežja v Kozji vasi.
Sprejet občinski prostorski načrt daje Boštanju razvojne možnosti, tudi rezervacija prostora
za obvoznico je izločena, tako da bo na teh zemljiščih možna stanovanjska gradnja. Ker pa
so zemljišča v zasebni lasti, bo potrebno dati poudarek na sodelovanju z lastniki zemljišč. V
fazi oživitve je tudi poslovna cona ob HE Boštanj, katero bo občina ustrezno komunalno
opremila.
V prihodnjem letu se predvideva priprava več projektov za ureditev cestne infrastrukture, ki
bodo osnova za pričetek del. V sklopu izgradnje optičnega omrežja so bila na nekaterih
območjih urejene tudi druge infrastrukture - posodobitve vodovodnega omrežja in izgradnja
pločnika v Zapužah ob regionalni cesti.
Za realizacijo zastavljenih ciljev je potrebno zagotoviti finančne vire, en izmed njih je občinski
proračun, ki bo jutri obravnavan na seji občinskega sveta in sredstva za regionalni razvoj
spodnje posavskih občin, predvsem z vidika črpanja evropskih sredstev.
V letošnjem letu je Boštanj dobil težko pričakovani most čez reko Mirno, na DRSC pa je tudi
že pripravljen projekt za izgradnjo hodnika za pešce na relaciji od mostu čez Mirno do
trgovine Hofer.
V fazi zaključevanja so tudi dela vezana na izgradnjo HE Blance, predvsem hortikulturne in
druge ureditve, ki bodo prispevale k lepši podobi krajev ob Savi. Na področju vzdrževanja
večnamenskih domov in šol bo potrebno v prihodnje vlagati v energetsko obnovo.
Župan, Srečko Ocvirk se zahvali za dobro sodelovanje svetu krajevne skupnosti in
predstavnikom društev, vsem zbranim čestita ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaželi
prijetne božične in novoletne praznike in srečno v letu 2013.
Predsedujoči se zahvali županu za obširno poročilo investicijskega programa. Zbranim se
zahvali za sodelovanje in razumevanje na skupni prehojeni poti v letu 2012, zaželi prijetne
praznike in povabi vse zbrane na družabno srečanje v veliko dvorano, ki ga bodo soustvarile
članice Aktiva žena Boštanj in člani Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj.
Predsedujoči povabi na prireditve v prihajajočem letu, 19.1. na ponovitveni božično novoletni
koncert KD Godba Sevnica in 8.2. na kulturno prireditev in prireditev ob prazniku krajevne
skupnosti.
Župan povabi zbrane na koncert božičnih pesmi Mešanega pevskega zbora Zvon ter na
božično novoletni koncert KD Godbe Sevnica, ki bo 28.12. v Sevnici.
Seja je zaključena ob 20.10 uri. Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta KS Boštanj.

Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Glušič Igor
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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