Številka: 013-0015/2013
ZAPISNIK
19. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 16. maja 2013, ob 19.00 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, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Maksimilijan Redenšek, Veselinovič Jasmina.
Odsotni: Knez 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 18. redne seje sveta z dne 5.3.2013 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 po vaških
skupnostih,
4. Seznanitev s finančnimi poročili za postavko »Vzdrževanje javnih poti in površin
2012« in »Prošnje 2012«,
5. Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 za vodovodno
dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg),
6. Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 za pokopališko
dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log),
7. Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2012/2013,
8. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj,
9. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
10. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
11. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
12. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
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139.1.19 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.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje sveta z dne 5.3.2013 ter imenovanje dveh
overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 18. redne seje z dne 5.3.2013 ter poda povzetek
realizacije sprejetih sklepov.
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
140.2.19 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 18. redno sejo z dne 5.3.2013 ni. V potrjeni
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Zalašček Alojz in Šlogar Juraj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
* pride Lisec Tomaž
Ad 3
Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 po vaških
skupnostih
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2012 po
vaških skupnostih, ki so predložena v gradivu za sejo in odpre razpravo.
Androjna Boris izrazi upanje, da bodo neporavnane obveznosti iz leta 2012 do KŠD Lukovec
za namen obnove cerkve Sv. Magdalene v letošnjem letu poravnane. Člani društva bodo
dela, ki se v veliki meri opravijo prostovoljno, nadaljevali v letošnjem letu.
141.3.19 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 po vaških
skupnostih in jih potrdil v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 4
Seznanitev s finančnimi poročili za postavko »Vzdrževanje javnih poti in površin 2012«
in »Prošnje 2012«
Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili za postavko »Vzdrževanje javnih poti in
površin v letu 2012« ter Prošnje 2012«, ki sta predložena v gradivu za sejo. Razprave ni.
142.4.19 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnima poročiloma za postavko »Vzdrževanje javnih poti in
površin 2012« in »Prošnje 2012« ter ju potrdil v predlagani obliki.

2

Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 5
Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 za vodovodno
dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg)
Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili izvedenega programa za leto 2012 za
vodovodno dejavnost – vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg, ki sta predložena v
gradivu za sejo. Pove, da ima krajevna skupnost do izvajalca del za posodobitev
vodovodnega omrežja na vodooskrbnem območju Boštanj – levi breg neporavnane
obveznosti v višini 40.000 EUR. V teku so pogovori glede plačila z Občino Sevnica in
Komunalo Sevnica.
Predsedujoči odpre razpravo. Razprave ni.
143.5.19 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnima poročiloma izvedenega programa za leto 2012 za
vodovodno dejavnost, vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg in ju potrdil v
predlagani obliki.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 6
Seznanitev s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 pokopališko
dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log)
Predsedujoči poda uvodno poročilo o izvedenih programih za pokopališko dejavnost, s
poudarkom na ugotovitvi, da se je količina odpadkov v primerjavi s preteklim letom zmanjšala
za polovico, vendar je količina ostalih odpadkov še vedno višja od količine odpadnih
nagrobnih sveč.
144.6.19 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2012 za
pokopališko dejavnost, ki se nanaša na pokopališče Boštanj, Kompolje in Log.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 7
Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2012/2013
Predsedujoči poda uvodno poročilo v zadevi zimske službe in obračuna zimske službe po
posameznih izvajalcih za sezono 2012/2013. Pove, da je bil na seji predsednikov svetov
krajevnih skupnosti, ki je bila sklicana konec aprila, predstavljen pregled načina obračuna in
ceniki v posamezni krajevni skupnosti. Iz podatkov, ki so bili predloženi, ima krajevna
skupnost Boštanj konkurenčne cene. S strani župana je bila podana tudi informacija, da se
bo del stroškov zimske služba pokrilo iz občinskega proračuna.
Predsedujoči pove, da je pri obračunih upoštevan cenik pluženja in posipavanja, ki je bil
potrjen na 2. redni seji sveta z dne 30.11.2010. Obračun zimske službe po posameznih
izvajalcih znaša:
∗ Bizjak Jože
1.696,04 EUR
∗ Hribar Mirko
12.306,89 EUR
∗ Perc Silvester
1.582,08 EUR
∗ Redenšek Franc
12.569,53 EUR
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∗ Zalašček Alojz
3.771,36 EUR
∗ Gradnje
5.661,94 EUR
∗ Posipni material
13.680,00 EUR
-------------------------------------------------------------------------SKUPAJ
51.267,84 EUR
Predsedujoči pove, da je strošek glede na dolžino zimskih razmer in količino zapadlega
snega pričakovan. V finančnem planu ima krajevna skupnost planiranih 15.000 EUR,
preostanek sredstev pa bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvami. Vse obveznosti do
izvajalcev bodo v mesecu juniju poravnane.
145.7.19 sklep:
Svet KS se je seznanil z obračunom za zimsko službo za sezono 2012/2013 in ga potrdil v
predstavljeni obliki. Po predložitvi računov s strani izvajalcev del se izvede izplačilo potrjenih
zneskov.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 8
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči seznani prisotne, da se je dne 16.4.2013 sestala komisija za kulturo in
društvene dejavnosti z namenom pregleda poročil društev o koriščenju prejetih sredstev v
preteklem letu in obravnave planov društev za leto 2013. Tabela delitve dotacij društvom je
priloga zapisnika. Komisija je na podlagi sprejetih kriterijev razdelila 4.650 EUR med 21
društev. Vsa društva prejmejo osnovni znesek za svoje delovanje v višini 210 €, društva, ki
pa bodo v tekočem letu izvedla poseben projekt, pa se jim odobri še dodatnih 350 EUR.
Komisija je sprejela zaključek, da se Aktivu žena Boštanj, ki praznuje v letošnjem letu 20.
obletnico delovanja odobrijo sredstva v višini 560 EUR, ostalim društvom pa dotacija v višini
210 EUR. Oktetu Jurij Dalmatin in MePZ Zvon, ki deluje v razširjeni sestavi okteta, se nakaže
skupna dotacija v višini 310 EUR. Športnemu društvu Gamsi se dotacija v celotnem znesku
ne odobri, ker društvo ni podalo plana dela za tekoče leto. V kolikor bo plan vložen
naknadno, se mu odobrijo sredstva v polovičnem znesku.
Predsedujoči seznani prisotne o nameri ustanovitve turističnega društva, ki bo pokrivalo
kulturno, mladinsko in turistično dejavnost v KS Boštanj. V ta namen je bilo sklicanih že nekaj
sestankov, k članstvu pa so bili povabljeni posamezniki, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami
pomagali pri zagonu društva.
146.8.19 sklep:
Svet KS je potrdil predlog Komisije za kulturno in društveno dejavnost za razdelitev finančnih
sredstev društvom, ki delujejo na območju KS Boštanj.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 9
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
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Boštanj: ◊ Na občini je v teku izbor za izvajalca del za nadaljevanje urejanja prometne
infrastrukture v Boštanju, in sicer na odseku bife Teraž – Lipar. ◊ V rebalansu
finančnega načrta občine je planirana ureditev ceste v novem naselju od Simončiča
do Lindiča vključno z izgradnjo hodnika za pešce ter izgradnja kanalizacijskega
sistema in rekonstrukcija ceste v Kozji vasi. ◊ Pohod po naravoslovni poti Azaleja je
predviden v soboto, 25.5.2013. Termin sovpada z izvedbo gasilske veselice v
Boštanju. ◊ Na podlagi vložene reklamacije, so bili dobavljeni novi javorji, ki so
zasajeni ob spodnjem parkirišču na pokopališču Boštanj in ob pločniku pri OŠ
Boštanj. ◊ V sklopu praznovanja 1. maja je bil postavljen mlaj in izvedena budnica
Godbe Sevnica. Novoustanovljeno društvo Klub Boštanjske mladine je uspešno
izvedlo tradicionalno kresovanje. ◊ Lisec Tomaž poda prošnjo, da se odsek Simončič
– Lindič makadamsko uredi z nasipom peska. ◊ Podjetje Infra je potrebno obvestiti,
da ob višjem nivoju Save skozi jezovni betonski zid pronica voda in jih pozvati k
sanaciji. ◊ V sklopu priprave uredbe o plovnosti Save se je potrebno zavzeti, da se
plovba zagotavlja vsaj motornim plovilom z manjšimi motorji. ◊ Redenšek
Maksimilijan opozori na udrto cestišče na cesti Apnenik pri Pešec Petru, zato je
potrebno v čim krajšem času pristopiti k sanaciji, da se zagotovi varna prevoznost
ceste.
Log: ◊ Člani KŠD Log so v sklopu praznovanja 1. maja uspešno izvedli postavitev
kresa in veselico; ◊ Člani gasilske trojke Log bodo v lastni režiji obnovili dotrajano
avtobusno postajališče ob glavni cesti Sevnica – Krško. ◊ Šlogar Jure poda vlogo, da
se v sklopu asfaltnega vzdrževanja asfaltira cesta Goli Vrh – odcep Selak v dolžini
250 metrov in odcep pri Laknerju v dolžini 150 metrov. ◊ Na obstoječem ekološkem
otoku v Kapniku je potrebno zagotoviti dodaten zabojnik za embalažo.
Jablanica: ◊ Člani ŠKD Jablanica – Novi Grad so uspešno prestavili kozolec na novo
lokacijo, ki bo jim bo nudil zatočišče za društvene dejavnosti. V sklopu praznovanja 1.
maja so uspešno izvedli kresovanje. ◊ Ekološki otok v Jablanici pri Kramperšku ne
zadostuje potrebam prebivalstva, zato je podana pobuda, da se poveča frekventnost
odvoza oz. se postavi dodaten zabojnik v Rastovkah. ◊ V letošnji zimski sezoni se
izvajanje zimske službe ni izvajalo na odsekih Kovač Branko, Kovač Drago in
Podlogar Ivan. Pred pričetkom naslednje zimske sezone, je potrebno določiti trase in
obvestiti izvajalca. ◊ Plaz na lokalni cesti Lovska koča – Brezovec se poseda, zato je
potrebno občino pozvati k čim prejšnji sanaciji.
Šmarčna: ◊ V teku so zaključne aktivnosti za obnovo cerkve na Šmarčni (postavitev
klopi). Knez Vinko zbrane povabi v obnovljeno cerkev k maši na binkoštno nedeljo,
19.5. in gasilsko veselico, 1.6.2013. ◊ Vaški odbor Šmarčna bo podal pripombe in
usmeritve v zadevi plovnosti reke Save.
Vrh: ◊ V teku so dela za ureditev okolice večnamenskega doma gasilcev in krajanov
na Okiču, ki bodo dokončana do veselice. ◊ Podana je pripomba, da se nazaj
postavijo montažni ležeči policaji v vasi Vrh na lokalni cesti, ki bo bili za potrebe
nemotenega pluženja pred zimo začasno odstranjeni. ◊ Izvajalec del, GVO je brez
vednosti vodovodnega odbora po trasi, kjer že potekajo cevovodi za vodovodno
omrežje do VH Topolovec, položil optični kabel. Izvajalca je potrebno obvestiti, da v
primeru poškodb cevovoda na vodovodnem omrežju, zaradi del na optičnem kablu, v
celoti krijejo stroške njegove sanacije. ◊ Predstavniki občine in koncesionar sta si
ogledala plaz na lokalni cesti Boštanj – Vrh in pristopila k njegovi sanaciji. ◊
Posedanje cestišča in plazenje terena je v zadnjem obdobju opaziti tudi na javni poti
Močile (Okič – Drče). O problematiki se obvesti občino in opravi terenski ogled.
Konjsko: ◊ V fazi dokončanja je položitev optičnega kabla do objektov. V sklopu
gradbenih del so se položile cevi za javno razsvetljavo in vodovodno omrežje. Za
potrebe javne razsvetljave sta bila postavljena dva kandelabra, potrebno je še
nabaviti dve svetilki in kabel. Predsedujoči predlaga, da se pridobi predračun in nato
pristopi k investiciji. ◊ Za zagotovitev požarne varnosti bo v vasi Konjsko postavljen
hidrant. Potreba po postavitvi hidrantnega omrežja pa se pojavlja tudi v zaselku Rtiče,
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za kar je bila podana pisna vloga. ◊ V sklopu praznovanja 1. maja so krajani postavili
mlaj in izvedli kresovanje.
* odide Zalašček Alojz
∗
∗

Kompolje: ◊ Izvedena je bila čistilna akcija in postavljanje mlaja. ◊ V sklopu asfaltnega
vzdrževanja je nujno potrebno sanirati mulde v Lisičjih jamah.
Lukovec: ◊ Uspešno so končana dela v sklopu napeljave optičnega kabla do
objektov. ◊ V vasi Lukovec bo občina na lokalni cesti sanirala mulde in uredila
ustrezno odvodnjavanje. ◊ Na občini so v teku aktivnosti za izbor izvajalca za
sanacijo plazu na LC Radna – Lukovec. ◊ Androjna Boris poda prošnjo za dobavo
tamponskega peska za utrditev ceste čez Kavc v višini 70 m3. ◊ Androjna Boris
opozori, da izvajalec še vedno ni odstranil drevesne štore na travnatih površinah ob
cesti čez Kavc. Nerealizirano ostaja tudi ureditev odvodnjavanja do Murenca. ◊ V
sklopu praznovanja 1. maja so krajani na star način (na roke) postavili mlaj in izvedli
kresovanje.

V gradivu za sejo so bili predloženi sledeči dokumenti:
- Občina Sevnica / zimsko vzdrževanje ceste Boštanj – Jablanica in odcepa Veternik –
Novšak – Bizjak – Vintar. Posredovanje podatkov o delu in dokončanju ceste Veternik
Novšak – Bizjak – Vintar – odgovor;
- Suhodolčan Jože in Vida iz Mrtovca / dopis naslovniku g. Šinkovcu o neprimernem
koriščenju vaške ceste Mrtovec – mimo Suhodolčan – Levstik;
- Vaški odbor Vrh – Okič / plaz na cesti Okič – Drče;
- Vrtovšek Matjaž / ureditev odvodnjavanja v ulici (v Dolenjem Boštanju);
- Občina Sevnica / poziv k prijavi nerešenih sanacij zaradi izgradnje optičnega
omrežja.
Ad 10
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
Predsedujoči pove, da se je problematika v zadevi izgradnje hidroelektrarn obravnavala že v
sklopu točke 9.
Ad 11
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 bila seja občinskega sveta sklicana 24.4.2013. Člani občinskega
sveta povedo, da je občinski svet obravnaval letna poročila javnih zavodov in podjetij,
zaključni račun proračuna za leto 2012, ter imenoval direktorja Komunale Sevnica in DUO
Impoljca.
Ad 12
Razno
Predsedujoči seznani prisotne o prejemu zahvale Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj
in Kluba Boštanjske mladine za finančno pomoč pri izvedbi aktivnosti društva.
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
147.9.19 sklep:
∗ ŠKD Jablanica – Novi Grad / vloga za pomoč pri gradnji kozolca → prošnji se odobri.
Iz proračuna KS se namenijo sredstva za plačilo gramoza v višini 200 m3 v
protivrednosti do 2.500 EUR.
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PGD Boštanj / prošnja za finančno pomoč za obnovo notranjosti stavbe gasilskega
doma → prošnji se odobri. Iz proračuna KS se namenijo sredstva v višini 7.020 EUR.
Društvo K.N.O.F / sodelovanje pri 7. veliki kitariadi v Sevnici → prošnji se odobri. Iz
proračuna KS se namenijo sredstva v višini 100 EUR.
Kulturno društvo Godba Sevnica / zahvala za finančno podporo za delovanje KD
Godba Sevnica v letu 2012 in prošnja za sponzoriranje v letu 2013 → prošnji se
odobri. Iz proračuna KS se namenijo sredstva v višini 200 EUR.
Planinsko društvo Sevnica / pomoč pri izvedbi srečelova na Lisci 1. maja → prošnji se
odobri. Društvu se za potrebe izvedbe srečelova nameni pisarniški material manjše
vrednosti.
Deželak Jože / prošnja za gramoz za cesto Kobiljski potok → prošnji se odobri.
Vlagatelju se izda naročilnica v višini 7.500 kg gramoza za nasutje javne poti Kobiljski
potok. Prevoz in vgradnjo materiala izvede vlagatelj v lastni režiji.
Predsedujoči predlaga, da se izvede terenski ogled in sestanek z uporabniki ceste ter
dogovorijo začetne aktivnosti glede asfaltacije navedenega odseka.
Krajani zaselka Rtiče / vloga za postavitev hidrantov v zaselku Rtiče → prošnja se
obravnava naknadno na eni izmed prihodnjih sej v okviru investicij, ki se bodo
izvajale še v tem letu.

Šlogar Jure predlaga, da bi se ob poljski poti ob Savi postavile klopi za sprehajalce in
kolesarje. S podjetjem Infra se je potrebno dogovoriti o možnosti za sodelovanje (betonske
podstavke bi pokrila Infra, leseno konstrukcijo pa zagotovijo krajani).
Lisec Tomaž pove, da so še vedno nerešene in nerealizirane sanacije infrastrukture in
zunanje ureditve v sklopu izgradnje hidroelektrarn. Predlaga, da Infra poda spisek nerešenih
sanacij z navedbo roka za dokončanje.
Prisotne še seznani, da so godbeniki Slovenske vojske pripravljeni nastopiti na kateri izmed
prireditev, ki jih organizira krajevna skupnost, v kolikor se jim pokrijejo stroški prevoza iz
Tacna in nazaj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Seja zaključena ob 20.40 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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