Boštanj, 01. februar 2011
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 25. januarja 2011, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar
Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Redenšek Maksimilijan, Šnuderl Ivan, Novšak Roman, 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.
Predsedujoči prebere predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev. Pove
tudi, da je prišlo pri zapisu zaporedja seje do napake pri številčenju. Na vabilu je zapisano
3. redna seja in ne 4. redna seja, kot je pravilno.
Predlog dnevnega reda:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 30.11.2010 in zapisnika 3.
redne seje z dne 21.12.2010 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanja KS za leto 2011,
4. potrditev predsednika nadzornega odbora v KS Boštanj,
5. imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v
KS Boštanj,
6. podaljšanje premoženjskega zavarovanja za objekte v KS Boštanj,
7. potrditev plačila dela knjigovodji za drugo polletje 2010,
8. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
9. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
10. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva
za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo svetniki
OS),
11. razno – prošnje, dopisi.
19.4.1 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
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 30.11.2010 in zapisnika 3.
redne seje z dne 21.12.2010 ter imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika
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Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 2. redne seje z dne 30.11.2010 in zapisnika 3. redne
seje z dne 21.12.2010 in ga poda v obravnavo in potrditev.
20.4.2 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 2. redno sejo z dne 30.11.2010 in 3. redno
sejo z dne 21.12.2010 ni. V potrjeni obliki bosta objavljena na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Androjna Boris in Knez Alojz.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled in obravnava prispelih predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2011
Predsedujoči pove, da so na podlagi objavljenega razpisa za zbiranje predlogov za
dobitnike priznanj KS Boštanj za leto 2011 prispeli v razpisnem roku 3 predlogi, ki so skupaj
z obrazložitvami podani v gradivu za sejo. Predlagani dobitniki priznanj so:
- Marija in Anton Habinc iz Lukovca, predlagatelji: Vaška skupnost Lukovec, KŠD
Lukovec in Turistična zveza občine Sevnica;
- Janez Imperl iz Sevnice, predlagatelja: Vaška skupnost – vaški odbor Log in KŠD Log;
- Aktiv žena Boštanj, predlagatelj: Partizan Boštanj – društvo za športno rekreacijo in
telesno vzgojo.
Skladno s sprejetim Pravilnikom o razpisu in podeljevanju priznanj KS se lahko podelita
največ dve Plaketi KS Boštanj, ki sta delo Vladimirja Stovička. Predsedujoči poda predloge
v razpravo.
Zalašček Alojz podpre predlog, da se za dobitnika priznanja KS imenuje Marijo in Antona
Habinca.
Androjna Boris se pridruži njegovi podpori in izpostavi delo predlaganih dobitnikov v kraju.
Lisec Tomaž podpre predlog Marije in Antona Habinca in pove, da bo odločitev o drugem
dobitniku težka.
Šlogar Juraj podpre predlog, da se za dobitnika priznanja KS imenuje Janeza Imperla ter
pohvali njegovo delo na Logu.
Novšak Roman podpre predlog Aktiva žena Boštanj, izpostavi njihovo delo in pripravljenost
sodelovanja pri pogostitvah. Pove, da so v aktiv vključene ženske iz treh krajev, ne samo iz
Boštanja.
Zalašček Alojz predlaga za drugega dobitnika priznanja KS Janeza Imperla, izpostavi pa
tudi uspešno delovanje in sodelovanje Aktiva žena Boštanj.
Predsedujoči podpre kot prvi predlog Marijo in Antona Habinca, odločitev za drugi predlog
pa je izjemno težka. Na eni strani Aktiv žena Boštanj, ki nesebično pomaga pri pogostitvah
ter na drugi strani Janez Imperl in njegov doprinos v kraju.
Predsedujoči predlaga, da se o predlogih glasuje. Šnuderl Ivan predlaga, da se izvede
glasovanje za vsak posamezni predlog za dobitnika priznanja KS Boštanj. Tista dva
predloga, ki prejmeta največ glasov, sta dobitnika priznanja KS Boštanj za leto 2011.
Predsedujoči poda predlog na glasovanje.
21.4.3 sklep:
Svet potrdi, da se o dobitnikih priznanj KS Boštanj za leto 2011 glasuje posamično za vsak
predlog posebej.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda na glasovanje vsak predlog posebej:
1. Marija in Anton Habinc
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9)
2. Aktiv žena Boštanj
Izid glasovanja: 1 za 8 proti (prisotnih 9)
3. Janez Imperl
Izid glasovanja: 8 za 1 proti (prisotnih 9)
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22.4.4 sklep:
Dobitnika priznanja KS Boštanj za leto 2011 sta zakonca Habinc, Marija in Anton Habinc.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
23.4.5 sklep:
Dobitnik priznanja KS Boštanj za leto 2011 je Janez Imperl.
Izid glasovanja: 8 za 1 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči seznani prisotne, da bo prireditev v sklopu kulturnega praznika in praznika KS
Boštanj potekala v soboto, 5. februarja 2011. Organizatorka kulturnega dela je Bec Jelka,
ki bo skupaj z ostalimi kulturniki pripravila večer poezije in proze. Predsedujoči povabi vse
prisotne, da se prireditve udeležijo.
Ad 4
Potrditev predsednika nadzornega odbora v KS Boštanj
Predsedujoči seznani prisotne, da so bili na 2. redni seji imenovani člani Nadzornega
odbora v KS Boštanj v sestavi: Lisec Marko, Šnuderl Ivan in Novšak Roman. Člani NO morajo
izmed sebe imenovati predsednika. Predsedujoči preda besedo prisotnima članoma NO,
Šnuderl Ivanu in Novšak Romanu.
Šnuderl Ivan predlaga za predsednika NO v KS Boštanj Novšak Romana.
Novšak Roman pove, da se je pogovarjal z Lisec Markom, ki funkcije predsednika ne bi
želel prevzeti, zato za predsednika predlaga Šnuderl Ivana. Prisotna člana NO po tehtanju
obeh predlogov seznanita prisotne člane sveta, da je za predsednika NO v KS Boštanj
imenovan Novšak Roman.
24.4.6 sklep:
Svet KS Boštanj je za predsednika NO v KS Boštanj potrdil Novšak Romana.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 5
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v
KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja
v KS Boštanj (mrliška vežica, pisarni KS in vodovod Boštanj). Predlaga, da se komisija za
popis sredstev sestane v obstoječem sestavu kot v preteklem letu. Člani komisije so Udovč
Alojz, Bec Jelka, Vrisk Matjaž in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev
vodovodnega odbora Boštanj pa naj bo prisoten tudi vzdrževalec vodovodnega sistema.
Predsednik Udovč poda točko v razpravo.
25.4.7 sklep:
Svet soglasno sprejme sklep, da se komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja v KS Boštanj sestane v obstoječem sestavu. Člani komisije so: Udovč Alojz, Bec
Jelka, Vrisk Matjaž in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev vodovodnega
odbora Boštanj pa je prisoten tudi vzdrževalec vodovodnega sistema Boštanj
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Šlogar Juraj vpraša kam spada vodovod Log z vso pripadajočo infrastrukturo. Predsedujoči
mu poda odgovor, da vodovodni odbori praviloma delujejo v okviru vaškega odbora. Šlogar
Juraj pove, da je smotrno, da vsak vodovodni oz. vaški odbor ovrednoti vodovod s
pripadajočo infrastrukturo, z namenom učinkovitejšega dokazovanja preteklih vlaganj v
infrastrukturo ob prevzemu vodovoda pod okrilje javnega podjetja.
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Predsedujoči izrazi strinjanje s podanim predlogom, vodovodni oz. vaški odbori naj
pričnejo pripravljati vso potrebno dokumentacijo s popisi preteklih vlaganj v izgradnjo in
posodobitev vodovodne infrastrukture. Naslednji korak je pridobiti cenilca oz. pristojne
osebe, ki bo le-to ovrednotila. Predsedujoči še pove, da so na to temo že potekali sestanki
pri županu in direktorju občinske uprave občine Sevnica glede vodovodnega sistema
Boštanj. Občina Sevnica je pripravila tudi predlog prevzema, vendar s stališča KS in
vodovodnega odbora ni bi sprejemljiv. Predsedujoči poudari, da bodo vsi prevzemi
vodovodnih sistemov v KS Boštanj predani v upravljanje javnemu podjetju na podlagi
sklepa sveta KS Boštanj. Zalašček Alojz pove, da je vodovod Boštanj že nekaj let kamen
spotike glede upravljavca na občinskih sejah sveta občine Sevnica. Poudari, da je potrebno
sprejeto zakonodajo spoštovati, vendar za primerno ceno. Predsedujoči izrazi mnenje, da
je potrebno upravljanje zadržati pod okriljem KS Boštanj predvsem na območjih, kjer je
dobra, kvalitetna in zadostna količina pitne vode. Zahteve glede zdravstvenih merilih so
vse strožje, zato je potrebno veliko pozornosti posvečati tudi izpolnjevanju zdravstvenim
predpisom. Šnuderl Ivan podpre predlog Šlogar Juraja glede ovrednotenja vodovodov, saj
bo le tako lahko KS Boštanj v pravem trenutku imela vse podatke v roki.
Ad 6
Podaljšanje premoženjskega zavarovanja za objekte v KS Boštanj
Predsedujoči pove, da je KS Boštanj v preteklih letih na podlagi pridobljenih ponudb
sklenila premoženjska zavarovanja za večnamenske, kulturne in ostale objekte v KS
Boštanj, ki niso bila zavarovana, in sicer za TVD Partizan Boštanj, KŠD na Lukovcu, GD
Boštanj, GD/dom krajanov na Okiču. Vsa zavarovanja, vključno z mrliško vežico Boštanj,
pisarno KS in vodovodom Boštanj, se obnovijo pri izbranih ponudnikih. V kolikor se ugotovi,
da je potrebno poleg osnovnega zavarovanja objekta in opreme, skleniti še kakšno dodatno
zavarovanje, se s strani izbrane zavarovalnice pridobi ponudba in odloči o sklenitvi posla.
26.4.8 sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil s podaljšanjem premoženjskega zavarovanja za objekte v KS
Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Šlogar Juraj predlaga, da se ponudba za zavarovanje pripravi tudi za vodovodno omrežje
Log. Predsedujoči mu pove, da bo KS s povpraševanjem seznanila zavarovalnega agenta.
Ad 7
Potrditev plačila knjigovodji za drugo polletje 2010
Predsedujoči seznani prisotne v zadevi izplačila za opravljeno delo računovodkinji Šraj Miri
na KS Boštanj za 2. polletje 2010 na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. Vrednost
opravljenih del znaša neto 900,00 €.
27.4.9 sklep:
Svet je soglasno potrdil izplačilo za opravljeno delo računovodji na podlagi sklenjene
podjemne pogodbe.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 8
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih:
VO KRIŽ: ◊ aktivnosti za obnovo cerkve Kovačev hrib; ◊ priprava ceste Vozenk za
tamponiranje (potrebno odstraniti večje kose kamenja na zasebnih zemljiščih);
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VO LUKOVEC: ◊ na kmetijski površini na Lukovcu, ki sicer leži na ravnini, je prišlo do
ugreza večje količine zemlje, tako da je nastala velika luknja – podana prošnja, ali je
mogoče dobiti odpadno zemljo s strani KS; predsedujoči poda odgovor, da v kolikor bo
znana kakšna informacija glede odpadne zemlje, bo skušala KS zagotoviti dostavo na
Lukovec; ◊ potekajo priprave za pridobitev soglasja s strani lastnikov zemljišča za
rekonstrukcijo ceste »čez kavc«; ◊ na LC Radna – Lukovec je ponovno prišlo do novih
razpok cestišča;
VO BOŠTANJ: ◊ nabavljen je bil motokultivator za namen pluženja, košenja in ostalih del
za urejanje javne infrastrukture; ključ financiranja je 50% KS in 50% občina; ◊ potekajo
pogovori glede postavitve svečomata na pokopališču Boštanj; ◊ potrebno pričeti z
aktivnostmi za postavitev rampe na spodnjem parkirišču na pokopališču Boštanj, urediti
povezovalne poti na pokopališču ter razširiti obstoječo javno razsvetljavo tudi na spodnje
parkirišče; ◊ na mostu čez Mirno je bil opravljen terenski ogled glede prevoznosti mostu in
njegovega odprtja za lokalni promet – mnenje KS je bilo posredovano na občino; ◊ s strani
predstavnika Agencije za okolje RS (g. Kepa) je bil izveden terenski ogled potoka
Grahovica v spodnjem toku (Pečar – izliv v Mirno);
VO JABLANICA: ◊ izveden je bil terenski ogled plazov v Jablanici; ◊ z izvajalcem del je bil
opravljen pogovor glede izgube časa za dostavo posipnega materiala za namen posipavanja
cest, saj se mora izvajalec iz Jablanice po posipni material vračati na deponijo v Boštanju,
kar mu vzame veliko časa; ideja je bila, da se na Jablanici poišče pokrit prostor, kjer bi
bilo možno zagotoviti deponijo posipnega materiala;
VO KONJSKO: ◊ pri gospodinjstvu Vidmar v vasi Konjsko še vedno ne gori javna
razsvetljava – ponovno pozvati koncesionarja k popravilu;
VO JELOVEC: ◊ na ŽP v Jelovcu in v naselju Križišče javna razsvetljava še ni popravljena –
ponovno pozvati koncesionarja k popravilu;
VO VRH: ◊ Možic Ivan izrazi upanje, da bo zimska služba s povečanimi kapacitetami
izvajalcev del sedaj potekala nemoteno;
VO LOG: ◊ izpostavljena je bila problematika kanalizacije Log (vrisan je le glavni kolektor,
posnetek obstoječe kanalizacije ni bil izveden, zato prihaja do poškodb kanalizacijskih
vodov za meteorno vodo; izpostavljeno je tudi vprašanje glede reševanja meteornih in
fekalnih voda, ki sedaj potekajo po enem cevovodu; ni ustreznega nasipavanja izkopanih
kanalov za kanalizacijo – potrebno zagotoviti material za ustrezno sanacijo in pripravo cest
na asfaltacijo; predlog, ki je bil obravnavan tudi na vaškem odboru Log je, da cca. 1200 m3
tampona pridobi KS iz kamnoloma Log, CGP pa izvede sanacijo kamnoloma; dne 02.02.2011
je predviden sestanek na to temo; ◊ izveden je bil terenski ogled potoka Mivka s strani
Agencije za okolje RS (g. Kepa) – potrebno narediti nov načrt za kanalizacijsko omrežje,
predračunska vrednost del je ocenjena na cca. 150.000 €; ◊ podan predlog, da se na Logu
in tudi v drugih krajih uredijo oglasne table oz. mesta, kjer bi ljudje lahko dostopali do
informacij pomembnih za kraj; predlaga, se postavitev oglasnih kozolčkov (potrebno
pridobiti predračunsko vrednost); ◊ na Infro nasloviti dopis glede sanacije (nasutja) ceste
ob Savi (naročnik del je Infra, izvajalec del pa Gradnje Boštanj); ◊ na potokih na Logu bodo
postavljeni zadrževalniki naplavin.
V gradivu za sejo je bil pod točko 8. priložen naslednji dokument:
- Izjava o prevzemu odgovornosti podjetja Mizarstvo Judež glede posipavanja pred
poslopjem podjetja.
Ad 9
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
V gradivu za sejo so bili pod točko 9. priloženi naslednji dokumenti:
- dopis občine Sevnica krajanom naselja Dvorec (s prilogami) – vplivi visokih voda po
poplavah v mesecu septembru 2010 v naselju Dvorec,
- dopis krajanov Dvorca – stališče krajanov na sestanek sklican na občini Sevnica dne
6.12.2010;
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-

-

dopis prebivalcev obrtne cone v Dol. Boštanju – zahteva za takojšen sklic sestanka
glede sanacije objektov zaradi vplivov vodnih ureditev pri HE Blanca; odgovor
podjetja Infra na izpostavljeno problematiko;
dopis občine Sevnica na podjetje Infra – priprava tehnične rešitve za naselje
Dvorec, na območju HE Boštanj; odgovor podjetja Infra na izpostavljeno
problematiko.

Ad 10
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva za
prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsedujoči povabi člane občinskega sveta Občine Sevnica, da prisotnim članom sveta KS
predstavijo obravnavano gradivo za sejo občinskega sveta, ki je pomembno za KS Boštanj.
Zalašček Alojz, Redenšek Maksimilijan in Lisec Tomaž seznanijo prisotne, da je bil dne 24.
januarja 2011 sklican sestanek s predsednikom Udovčem, na katerem se je pregledal
občinski proračun in dogovorjene aktivnosti za realizacijo investicij v letu 2011 – 12.
Predstavljene so investicije, ki so zajete v občinskem proračunu in investicije, ki jih je
potrebno v prihodnjih letih realizirati in niso planirane v proračunu občine. Dne 26.01.2011
je sklicana seja občinskega sveta Občine Sevnica, na kateri bo predstavljen predlog
proračuna 2011 in 2012, obravnava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javnih obravnav dopolnjenega osnutka OPN in potrditev investicijskega projekta za
sekundarno kanalizacijo Sevnica – Boštanj.
Redenšek Maksimilijan pove, da je bila na predhodni seji občinskega sveta občine Sevnica
izpostavljena problematika železniškega prehoda v Zapužah in v Boštanju. Za ŽP v Zapužah
so bile pridobljene tudi predračunske vrednosti investicije.
Ad 14
Razno – prošnje, dopisi
Predsedujoči seznani prisotne, da je na KS prispelo pismo zahvale Aktiva žena Boštanj, ki
je kot priloga podan v gradivu za sejo.
Glušič Igor poda vprašanje, kdaj bodo znani rezultati razpisa oz. natečaja za izgradnjo
širokopasovnega omrežja. Lisec Tomaž mu poda odgovor, da je postavka zajeta v
proračunu občine, tekom leta pa bodo potekale prijave na razpise.
Knez Alojz izpostavi dotrajanost mostu v Jelovcu. Predsedujoči mu poda odgovor, da most
spada pod spomeniško varstvo, zato je sanacija velik projekt tako s finančnega vidika kot
tudi prepletenostjo pristojnih institucij za njegovo sanacijo. Pozvati občino Sevnica, da na
KS posreduje dokumentacijo, ki je bila v tej smeri že pridobljena za sanacijo mostu.
Lisec Tomaž izpostavi obvoznico Boštanj, pri kateri je potrebno bolj ostro nastopiti in
dokončno sprejeti odločitev glede njene izgradnje in rezervacije prostora za ta namen.
Predlaga, da se na eni izmed prihodnjih sej obravnava obvoznica Boštanj in dokončno
doreče njena usoda. Sklep sveta se nato pošlje na občino in državne institucije.
Novšak Roman poda stališče glede sprememb in dopolnitev OPN Občine Sevnica. S strani
GURS-a se izvaja obveščanje lastnikov nepremičnin o njihovi vrednosti, ki vlagajo veliko
pripomb na namensko rabo zemljišč.
Predsedujoči pozove člane sveta, da na KS dostavijo plane/potrebe za ureditev javne
infrastrukture s strani zaposlenega javnega delavca.
Predsedujoči pozove vse člane sveta, da konstituirajo vaške odbore, v kolikor to še niso
storili.
Glušič Igor preda predsedujočemu prošnjo Kovač Jožeta glede asfaltacije cestnega odseka
v dolžini cca. 400 metrov v naselju Jablanica.
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Predsedujoči seznani prisotne, da je 30.01.2011 sklican občni zbor PGD Boštanj in poda
vprašanje predsedniku DŠR Partizan Boštanj, kdaj je predviden sklic občnega zbora za TVD
Partizan. Novšak Roman mu poda odgovor, da bo zbor predvidoma 15.02.2011.
Šlogar Juraj pove, da je potrebno do konca izvesti zasaditev dreves pri OŠ Boštanj ob
pločnikih.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja zaključena ob 20.10 uri. Ob zaključku seje se število prisotnih članov sveta na seji ni
spremenilo.

Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Androjna Boris
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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