Boštanj, 14. december 2010
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 21. decembra 2010, ob 18.00 uri,
v dvorani TVD Partizana Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž,
Možic Ivan, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Ocvirk Srečko, Podlogar Ivan, Novšak Roman, Lisec Matija, Hribar Mirko, Lužar Ivan, Gošte
Marija, Šnuderl Ivan, Šraj Mira, Povše Franc st., Levstik Janez, Pfajfar Jože, Bizjak Jože,
Klemenčič Alojz, Vidic Jeraj Vesna, Žibert Alfons, Jonozovič Marija, Železnik Jože, Štricelj
Andrej, Švigelj Darko, Simončič Milan, Kodeh Janez, Koprivec Janez, Povše Franc ml., Lisec
Marko, Dolničar Gašper, Dolničar Anton, Košak Franc, Simončič Gregor, Pernovšek Boris,
Bec Jelka, Salamon Martin, Gobec Rado, Fon Alojz, Gregorič Branko, Veselinovič Jasmina.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
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.
Karlovšek Brigita pride naknadno.
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 2010 v KS Boštanj,
3. pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov,
4. razno.
Razprave o predlogu dnevnega reda ni.
18.3.1 sklep:
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v obliki kot je predlagan tudi soglasno
sprejet.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 2
Poročilo o izvedenih akcijah – realizacija programa 2010 v KS Boštanj
Predsedujoči seznani vse prisotne z izvedenimi akcijami v letu 2010 na območju KS
Boštanj, ki jih predstavi po posameznih sklopih.
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V sklopu cestne infrastrukture in javnih površin so bile izvedene investicije in
rekonstrukcije:
∗ pešpot, ki povezuje novo naselje Dol. Boštanja in zgornji del Boštanja (pločniki pri
OŠ Boštanj),
∗ makadamsko vzdrževanje ceste Vozenk v naselju Križ in ceste Laze – Škrajnar,
∗ makadamska ureditev na cesti Cerov breg in cesti Možic – Lakner na Logu,
∗ rekonstrukcija ceste Grahovica – Vrh pri Boštanju,
∗ čiščenje potoka Mivka na Logu in Kameniškega potoka v zaselku Pekel,
∗ prijava projekta celovite prometne infrastrukturne ureditve Boštanja s strani
Občine Sevnica na razpis za pridobitev finančnih sredstev,
∗ sanacija dotrajane in poškodovane avtobusne postaje na Kompolju in ureditev
ekološkega otoka v lastni režiji krajanov,
∗ ureditev kozolčka pri ekološkem otoku na Šmarčni v lastni režiji članov Društva
večno mladi Šmarčna,
∗ postavitev ekološkega otoka v Dolenjem Boštanju za potrebe novega naselja,
∗ izvedena zasaditev dreves na relaciji cerkev – Novšak Hilda, pred Gasilskim domom
Boštanj in ob pločnikih pri OŠ Boštanj,
∗ izvedena preplastitev asfaltne površine na odseku kapelica v novem naselju –
Kogovšek,
∗ ureditev in asfaltacija ceste proti Brodu na Logu,
∗ ostala manjša sanacijska dela na cestni infrastrukturi.
V sklopu vodovodnega in kanalizacijskega sistema so bile izvedene investicije in
rekonstrukcije:
∗ vodovodna in elektro povezava vrtine B -2 in B – 4,
∗ nabava in montaža avtomatske klorne naprave v VH Boštanj,
∗ izgradnja povezovalnega vodovodnega omrežja za naselje Radna in priključitev
uporabnikov,
∗ manjša investicijska dela na vodovodnem omrežju Boštanj (odklop stare cevi pri OŠ
Boštanj do Teraža, izdelava prevezave na glavni vod pri Panorami za zgornji del hiš,
ureditev kontrolno – delilnega jaška Stopar – Pfajfar, postavitev novega betonskega
jaška in pokrova za povezavo Panorama – Povše, montaža tlačnega stikala za
odjemnike Puše –Pugel, montaža plovnega ventila VH Kugonič in Jablanica,
zamenjava plovnega stikala VH Boštanj),
∗ manjša investicijska dela na vodovodnem omrežju Jablanica (prevezava v jašku
pred VH Dobje, popravilo vrat, zamenjava ključavnice, zamenjava tesnilne glave
plovnega ventila VH Veternik – zgornji, montaža kontrolnega jaška za odcep Novi
Grad, montaža reducirnega ventila Lužar, montaža kontrolnega vodomera Papež,
montaža reducirnega ventila Mesojedec),
∗ izvedba odvodnjavanja v Dolenjem Boštanju pri Šnuderlu,
∗ otvoritev centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Sevnica na Logu,
∗ podpis pogodbe med Občino Sevnica in podjetjem Nivo za izvedbo projekta
kanalizacija Log in pričetek izgradnje kanalizacijskega sistema.
V sklopu večnamenskih domov in drugih objektov splošnega pomena so bile izvedene
investicije in vzdrževanja:
∗ obrez lip v drevoredu pred TVD Partizanom in GD Boštanj v sklopu čistilne akcije
»Očistimo Slovenijo v enem dnevu«,
∗ obnova cerkve na Šmarčni (rušenje obstoječega objekta, izkopi, izvedba temeljev,
pozidava in izvedba obokanega stropa),
∗ pridobitev finančnih sredstev s strani Fundacije za šport za obnovo TVD Partizana
Boštanj,
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obnova TVD Partizana Boštanj, ki je zajemala ureditev sanitarij, vključno s
sanitarijami za invalide, sanacija električne in vodovodne instalacije, prestavitev
kuhinje, obnova preostalega stavbnega pohištva (vrata, okni), na okna so bile
nameščene rolete, urejeni so bili hodniki in stopnišča, pomoč je bila nudena tudi
pri ureditvi mladinske sobe ob odru ter dokončana fasada s toplotno izolacijo,
izvedba prireditev ob praznovanju 70 – letnice začetka gradnje športno kulturnega
doma in 90 – letnice sokolskega gibanja v Boštanju ter izdan bilten »Športni duh
Boštanja praznuje«,
ureditev lastništva Partizana Boštanj s Športno unijo Slovenije,
dobava in postavitev ograje na igrišču Kompolje,
izgradnja igrišča pri OŠ Boštanj z ureditvijo okolice (javna razsvetljava, zasaditev
dreves, postavitev klopi…),
zamenjava vrat in oken na Večnamenskem objektu na Logu.

V sklopu pokopališč in javne razsvetljave so bile izvedene investicije:
∗ nabava oblazinjenih stolov in vgradnja električnih konvektorjev za namen ogrevanja
mrliške vežice Boštanj,
∗ izvedena zasaditev na zunanji strani škarpe na pokopališču Boštanj,
∗ nabava zabojnikov za odpadne nagrobne sveče na pokopališčih Kompolje, Log in
Boštanj.
V sklopu kulture, društvenih dejavnosti in ostalih področij:
∗ dobitnika priznanja KS (plakete Vladimirja Stovička) sta bila Knez Branko iz Loga in
Pernovšek Boris iz Dolenjega Boštanja,
∗ nakup clavinove za potrebe društev v KS Boštanj,
∗ sodelovanje pri pripravi in sofinanciranje postavitve informativno turistične table
pri cerkvi Boštanj,
∗ številni koncerti in prireditve pod okriljem naših društev,
∗ izvedena čistilna akcija v sklopu akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«, ki je
potekala po vaških skupnostih; udeležba krajanov in količina pobranih odpadkov je
bila nad pričakovanji,
∗ praznovanje 100 – let Blatnik Neže iz Konjskega,
∗ javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica.
Predsedujoči pove, da je k realizaciji tako plodnega programa prispevalo dobro
sodelovanje, razumevanje in pomoč s strani župana Občine Sevnica in njegovih sodelavcev
ter občinskega sveta Občine Sevnica, kakor tudi članov sveta KS Boštanj in krajanov KS
Boštanj.
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 in bodoče investicije na področju cestne,
vodovodne in kanalizacijske infrastrukture in šolstva v KS Boštanj ter zaželi prijetne
božične in novoletne praznike in srečno v letu 2011.
Predsedujoči se zahvali županu za obširno poročilo investicijskega programa in preda
besedo podpredsedniku sveta KS Boštanj, Šlogar Juraju, ki izpostavi aktualno problematiko
v posameznih vaških skupnostih, izvajanje zimske službe in obnovo TVD Partizana Boštanj.
Na koncu vsem prisotnim zaželi mirne praznike in uspešno leto 2011.
Nato sledijo voščila predstavnikov društev in ostalih posameznikov.
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Predsedujoči se zahvali za sodelovanje, zaželi prijetne praznike in povabi vse zbrane na
družabno srečanje v veliko dvorano.
Seja je zaključena ob 19.10 uri. Ob zaključku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta KS
Boštanj (naknadno pride Karlovšek Brigita).

Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Šlogar Juraj
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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