Številka: 0313– 0001/2017
ZAPISNIK
16. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 9. marca 2017, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Brigita Karlovšek, Alojz Zalašček, Janez Tramte, Vinko Knez, Možic Ivan, Boris
Androjna, Tomaž Lisec, Janez Stopar.
Ostali prisotni:
Marjan Vintar, predstavnik VO Log,
Milan Simončič,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Igor Glušič, opr.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi vabljene goste in člane sveta ter prične sejo. Na seji je prisoten tudi
član VO Log Marjan Vintar, ki je v obravnavo osebno prinesel dopis Vaškega odbora Log, na
katerem je podpisano 6 članov vaškega odbora. Vaški odbor Log je na svoji 12. redni seji,
dne 10.2.2017 razpravljal o dopisu krajevne skupnosti Boštanj, št. 0313-0014/2017 z dne
17.1.2017 v zvezi z imenovanjem nadomestnega člana za Svet KS Boštanj. Namreč prejšnji
član sveta KS Boštanj iz vaške skupnosti Log g. Juraj Šlogar je 1.12.2016 umrl.
VO Log je sprejel sklep, da se za nadomestnega člana v Svet KS Boštanj do konca mandata
2014 – 2018 imenuje gospoda Marjana Vintarja, stanujočega Log 23, 8294 Boštanj z
razpravljalno pravico in pravico glasovanja.
VO Log je dne 5.3.2017 sklical Zbor krajanov na katerem je bil predstavljen dopis KS
Boštanj. Zbor krajanov je sprejel sklep, s katerim se potrdi imenovanja gospoda Marjana
Vintarja, stanujočega Log 23, 8294 Boštanj za člana sveta KS Boštanj z razpravljalno pravico
in pravico glasovanja.
Vsled prejetega dopisa predsednik sveta KS Boštanj Jože Udovč ponovno prebere sklep s
15. redne seje sveta KS Boštanj z dne 12.1.2017, ki se nanaša na sodelovanje VO Log na
sejah sveta KS Boštanj: Svet KS Boštanj je na 15. redni seji dne 12.1.2017 obravnaval
vsebino gradiva, ki se nanaša na nadomestne volitve v svete krajevne skupnosti in prejel
sklep, da Svet KS Boštanj Občinski volilni komisije ne predlaga izvedbo razpisa za
nadomestne volitve nadomestnega člana. V tem primeru se vabi člana vaškega odbora, ki
ima skladno z zakonom razpravljalno pravico brez glasovalne pravice. V primeru drugačne
odločitve Vaškega odbora Log, se o tem obvesti Občinsko volilno komisijo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 8 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 15. redne seje sveta z dne 12.1.2017,
3. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,
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4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2016,
5. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo
v KS Boštanj,
6. Sklep za refundacijo sredstev plačil odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče
Log,
7. Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2016/2017,
8. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
10. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje sveta z dne 12.1.2017
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 15. redne seje z dne 12.1.2017 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
Pri predmetni točki predsednik poda besedo Milanu Simončiču, ki urejo spletno stran KS
Boštanj. Simončič Milan je pripravil pisno poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj od
20.2.2016 – 7.3.2017.
Spletna stran www.ks-bostanj.si je bila v omenjenem obdobju dostopna in delujoča, brez
izpadov. Ponudnik spletnega prostora Webicom je celo leto zagotavljal kakovostno storitev.
Spremembe, ki so izvedene na spletni strani od zadnjega poročanja so:
- Dodana vsa obvestila, vabila, napovedi, slikovni material idr., posredovano s strani
tajništva KS in društev. Dodane aktualne informacije iz drugih spletnih strani; Občina
Sevnica (razpisi, obravnave, obvestila ipd.), Komunala Sevnica, OŠ Boštanj. Skupaj
okoli 40 prispevkov. Po izteku veljavnosti odstranjeno, ali arhivirano na podstrani
»ARHIV NOVIC«, če je zadeva še aktualna (26 objav je ostalo v arhivu).
- Dodani zapisniki sej sveta KS (7).
- Dodane reportaže (slikovni material v+ tekst) na podstrani »DOGODKI«:
• 27. februar 2017 – Občni zbor Društva vinogradnikov Sevnica- Boštanj
• 11. februar 2017: Slovenski kulturni praznik in praznik KS Boštanj
• 23. januar 2017: 4. Mišjakov večer,
• 27. september 2016- Odprtje zelena okna v Boštanju,
• 4. junija 2016 – Državno prvenstvo Slovenije za invalide v balinanju

2

-

• 16. maj 2016 – Po naravoslovni poti azaleje v Boštanju,
• 24. april 2016 - Jurjevanje v Dolenjem Boštanju
• 17. marec 2016 – Boštanj na Gregorjevo, 12. marca 2016
Podstran »DRUŠTVA«:
• Vzdrževanje kontaktnih oseb in naslovov društev
Podstrani »Boštanj nekoč«, »Boštanj danes«, znani »Boštanjčani, »Znamenitosti«,
»Društva« - brez večjih sprememb, občasno dodana kakšna slika, stavek, navedba
ipd. (upoštevajoč tudi pobudo krajanov in društev).

Milan Simončič pove, da je tudi statistika ugodna, saj se je povečalo število uporabnikov,
ki obiščejo spletno stran KS Boštanj. Beleži se 8,8% porast ogledov od leta 2016. 87% je
dostopov iz Slovenije. Spletna stran je pomembno sredstvo informiranja krajanov in vseh
drugih, ki jih zanima, kaj se dogaja v Boštanju. Brezplačnega obveščanja o dogodkih, ki
so zanimivi za krajane, še vedno ne izkoriščajo vsi organizatorji (društva). Opazi, da se
več dogodkov v Boštanju realizira brez predhodne napovedi na spletni strani. Poziva vsa
društva in druge organizatorje, da napovedi oz. vabila na različne dogodke posredujejo
administratorju strani ali tajništvu KS Boštanj. Dobrodošlo je tudi slikovno gradivo in
kratke reportaže iz različnih dogodkov.
Predsednik se zahvali za poročilo in pove, da je prav g. Milan Simončič tisti, ki skrbi, da
povezave tečejo in se dogodki sprotno ažurirajo.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo nagrade za skrbnika spletne strani, Simončič
Milana, v višini 200 EUR neto.
Sklep:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo nagrade po podjemni pogodbi za urejanje
spletne strani Simončič Milanu za leto 2017 v višini 200 EUR neto.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). Sklep sprejet.
Po obravnavani točki Milan Simončič zapusti sejo.
*18.20 se seji pridruži Janez Stopar. Na seji prisotnih 9 članov sveta KS Boštanj.
Ad 4
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2016
Dokumenti zaključnega računa so bili članom sveta KS posredovani v gradivu ob vabilu na
sejo. Realizacija na prihodkovni strani je znašala 214.045,12 EUR, na odhodkovni strani pa
213.771,12 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 274,00 EUR bo višal poslovni
sklad. Predsedujoči preleti posamezne postavke in konte na odhodkovni strani ter poda
dokumente v razpravo.
Vinko Knez pove, da je večje odstopanje pri postavki rekonstrukcije in adaptacije mrliške
vežice Boštanj, ker se je izvedba projekta prestavila v leto 2017.
Sklep:
Svet KS Boštanj je na 16. redni seji dne 9.3.2017 obravnaval vsebino zaključnega
računa za leto 2016 in se z njim strinja.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
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Ad 5
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči pove, da se je dne 9.2.2017 sestala Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2016 in plane dela za leto 2017. Na prvi
del seje so bili povabljeni tudi predstavniki delujočih društev v KS Boštanj, ki so se v veliki
meri odzvali.
Člani sveta so na klop prejeli gradivo v obliki tabele, ki prikazuje predlog zneskov sredstev
podeljenih posameznemu društvu. 1 društvo, ki v letošnjem letu obeležuje okroglo obletnico
bo prejelo 450,00 EUR, druga društva prejmejo dotacije za delovanje glede na aktivnosti in
sicer 19 društvo prejme po 250,00 EUR, 4 društva prejmejo po 200,00 EUR. Skupno se je
za namen delovanja društev v KS Boštanj razdelilo 6.000,00 EUR-ov.
Po pregledu gradiva predsedujoči poda v obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je
pripravila Komisija za kulturo in društveno dejavnost.
Predsednik odpre razpravo.
Vinko Knez pove, da je bil tudi sam prisoten na sestanku komisije za kulturo in društvene
dejavnosti. Prisotni predstavniki društva so podali pobudo, da bi se srečanja društev vršila
dvakrat letno, saj bi s sodelovanjem lažje spremljali aktualne razpise, izmenjavali dobre
prakse, izkušnje s področja organiziranja raznih prireditev.
Sklep 1:
Svet KS Boštanj se je seznanil s predlogom delitve sredstev za redno delovanje
društev za leto 2017 in ga podpira v podani pisni obliki – Zapisnik sestanka članov
komisije za društvene dejavnosti s predstavniki društev, ki delujejo v okviru KS
Boštanj s priloženim razdelilnikom sredstev z dne 9.2.2017.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
Sklep 2:
Svet KS Boštanj se strinja, da se posveti komisije za društvene dejavnosti organizirajo
dvakrat letno.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.

Ad 6
Sklep za refundacijo sredstev plačil odvoza komunalnih odpadkov za
pokopališče Log
Predsednik člane sveta KS seznani z gradivom, ki so ga prejeli skupaj z vabilom na sejo. V
razpredelnici so razvidni posamezni stroški odvoza nagrobnih sveč in stroških drugih
odpadkov, ki so nastali na pokopališču Log s strani izvajalca Komunala Sevnica. Glede
predmetne tematike se razprava ni odvijala.
Sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil stroške odvoza komunalnih odpadkov za pokopališče Log v
letu 2016 v znesku 825,39 EUR. Odboru za pokopališko dejavnost Log se izstavi
zahtevek za poravnavo nastalih stroškov.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). Sklep sprejet.
Ad 7
Pregled obračuna zimske službe v sezoni 2016/2017
Predsednik članom sveta predstavi obračun zimske službe v sezoni 2016/2017. Zneskovni
del izvedenih del je bil predstavljen v gradivu, ki so ga člani sveta prejeli na klop. Strošek
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zimske službe je poleg izvedenih del izvajalcev pluženja in posipavanja cest posipni material,
ki ga je dobavljala Komunala Sevnica. Ta znesek še ni znan. Dela izvajalcev, ki so javne poti
plužili in posipavali znašajo 11.556,88 EUR brez DDV.
Sklep:
Svet KS Boštanj je obravnaval obračunom zimske službe v sezoni 2016/2017 in ga
potrdil v predstavljeni vsebini.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 8
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ Predsednik pove, da je bila prireditev ob Slovenskem kulturnem prazniku in
prazniku krajevne skupnosti Boštanj zelo odmevna. Za kulturni del prireditve so
poskrbeli učenci Osnovne šole Boštanj pod mentorstvom učiteljic. Za družabni del so
poskrbele članice Aktiva žena Boštanj. 7.3.2017 se je v dvorani TVD Partizan Boštanj
odvijala ponovitev programa v izvedbi Osnovne šole Boštanj. ◊ Predsednik pozove
člane sveta, da do 20.3.2017 oddajo spisek poškodovanih lokalnih cest in javnih poti
na območju KS Boštanj zaradi lažjega planiranja KS Boštanj, Komunale Sevnica in
Občine Sevnica za sanacijo nastalih poškodb. ◊ Aktivnosti pri obnovi mrliške vežice v
Boštanju so se nekoliko upočasnile, saj je potrebno počakati dokument o spremembi
namembnosti zemljišča. ◊Alojz Zalašček opozori, da bo potrebno sanirati razpoke, ki
so nastale na cestiščih s katranskim zalivanjem. Lokalna cesta Boštanj – Graščina
(Gramat) je potrebna ureditve muld in na posameznih delov samega cestišča.
◊Tomaž Lisec pove, da ga krajani opozarjajo glede ureditve ceste na odseku
Androjna - Lindič - Povše. Ceste so ozke, promet je močno povečan. Potrebna bi bila
razširitev. Pred sanacijo omenjenega odseka bo potrebna kompletna študija projekta.
Lukovec: ◊Boris Androjna prisotne seznani, da potekajo aktivnosti v večnamenskem
domu na Lukovcu, za katere je finančni delež prispevala tudi Krajevna skupnost
Boštanj z dotacijo iz proračuna za leto 2016. Izvedene so strojne in elektro inštalacije,
stenski ometi in talni estrihi. Nadaljevali bodo s polaganjem keramike,
slikopleskarskimi deli in nabavo opreme. ◊Potekajo priprave za organizacijo sestanka
in terenskega ogleda s predstavniki Komunale d.o.o. Sevnica in Občine Sevnica
zaradi ureditve odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod v vasi Lukovec. ◊Nekaj
nastalih poškodb na cestišču so krajani že sami sanirali, za ostalo bodo oddali spisek
večjih poškodb s slikovnim gradivom.
∗ Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Janez Tramte opozori, da so vaščani zaselka Križ predlagali,
da se pri izvajanju ureditve novega mostu zagotovi varen peš prehod do regionalne
ceste Tržišče – Sevnica.
∗ Kompolje: ◊ g. Brigita Karlovšek poda pobudo za ureditev oz. sanacijo ceste skozi JP
od magistralne ceste Krško Celje do zgornjega Mrtovca (Lisičje jame) ter ureditev
ceste do Deželaka v dolžini cca 200 m. ◊1.4.2017 na Kompolju načrtujejo čistilno
akcijo. Referentka za krajevne skupnosti vse člane sveta seznani, da bo organizacija
čistilnih akcij potekala na krajevno običajen način. Za posamezna območja se
pripravijo letaki, plakati in s pomočjo Komunale Sevnica se organizira postavitev
kontejnerjev za odlaganje nabranih odpadkov.
∗ Konjsko: ◊Na Konjskem bi potrebovali material za posip oz. ureditev makadamskih
cest. Na Lazah (Gavžna gora) bi bilo potrebno poskrbeti za nasutje ceste oz.
asfaltacijo poškodovanega cestišča. Predsednik se zaveže, da se opravi terenski
ogled. ◊Od Radne proti Konjskem je odcep, kjer je opaženo divje odlagališče
odpadkov. Predsednik predlaga, da se teren poslika in podatke odda pristojnim
službam Občine Sevnica.
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Vrh: Ivan Možic se bo sestal s predstavniki Občine Sevnica zaradi dogovora ureditve
odvodnjavanja in čiščenja odpadne voda na Vrhu in Okiču.
Šmarčna: ◊ Vinko Knez prisotne seznani, da na Šmarčni potekajo aktivnosti prenove
večnamenskega doma. Zamenjana so okna, katere so financirali iz lastnih sredstev.
Z nadaljevalnimi deli načrtujejo, ko bodo izvedeni postopki skladno z Zakonom o
javnem naročanju, računajo na drugo polovico aprila. Z vsemi deli želijo zaključiti do
3. junija 2017. Glede odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda obstaja že desetletje
star projekt Komunale Sevnica, vendar se bo za samo izvedbo potrebno temeljito
pripraviti (strokovno in finančno).
Log: ◊Potekajo zaključne aktivnosti postavitve ograje okrog igrišča. ◊ Na pokopališču
na Logu planirajo ureditev pohodnih poti in ograjo okrog pokopališča. Potekajo
aktivnosti okrog projektiranja in zbiranja ponudb. ◊Marjan Vintar, član VO Log člane
sveta seznani, da bodo morali urediti upravljanja vodovoda na Logu. Eden od
predlogov je, da upravljanje prevzame Krajevna skupnost Boštanj. Predsednik
predlaga sestanek z vodovodnim odborom Boštanj. ◊Tomaž Lisec sprašuje Marjana
Vintarja, kako je z aktivnostmi na Logu okrog podaljšanja pločnika in ureditve
prehoda za pešce pri avtobusni postaji. Čaka se odziv Direkcije za ceste. Vprašanje
se izpostavi na naslednji seji občinskega sveta.

Ad 9
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik pove, da bo prihodnja seja Občinskega sveta Občine Sevnica, 29.3.2017 in
preda besedo Vinku Knezu, ki je poročal o glavnih točkah, ki so bile obravnavane na zadnji
seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 15.2.2017.
Predstavljeno je bilo:

-

-

Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega
organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica za leto 2016
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica za leto 2016
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2016
Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Sevnica za
leto 2017
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica - skrajšani postopek
Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnih zavodov v Občini Sevnica – skrajšani postopek
Predlog soglasja k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ciciban
Sevnica
Predlog sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na
območju Občine Sevnica
Ad 10
Razno – prošnje, dopisi

Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Prejete so bile prošnje za finančno pomoč dveh društev in Osnovne šole Boštanj. V vasi
Gaberje potrebujejo 30 m3 gramoza za utrditev ceste do Koren Mirko.
Sklep:
∗ Turistično društvo Boštanj ob Savi / prošnja za finančno pomoč pri organizaciji
prireditve Mišjakov večer→ prošnji se odobri v višini 300,00 EUR,
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Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za pripravo pogostitve ob otvoritvi
novega mostu čez hudourniški potok Grahovica in cestnega odseka od
železniške postaje v Boštanju do osnovne šole, pogostitve ob koncertu Godbe
Sevnica, pogostitve na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku in prazniku
KS Boštanj → prošnji se odobri v višini 652,00 EUR,
∗ Osnovna šola Boštanj / prošnja za donatorstvo v šolski sklad (bivanje učencev
v šoli v naravi) → prošnji se odobri v višini 500,00 EUR.
∗ Koren Mirko, Gaberje/ prošnja za ureditev makadamske ceste v vasi Gaberje →
prošnji se odobri za navozom 30 m3 gramoza.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 19.20 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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