Številka: 0313– 0001/2018
ZAPISNIK
24. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 21. junija 2018, ob 19.00 uri,
v prostorih sejne sobe gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Janez Tramte, Možic Ivan, Janez Stopar, Tomaž Lisec, Boris Androjna, Igor
Glušič, Alojz Zalašček.
Ostali prisotni:
Branko Knez, predstavnik VO Log,
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Vinko Knez (opr.), Brigita Karlovšek (opr.).
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.
Predsedujoči pozdravi goste in člane sveta, 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 23. redne seje sveta z dne 17.4.2018,
3. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
4. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
5. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
∗

19.05 se seji pridruži Janez Tramte. Na seji prisotnih 8 članov sveta KS.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje sveta z dne 17.4.2018
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
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Sklep:
Pripomb na zapisnik 23. redne seje z dne 17.4.2018 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen
na spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Log: ◊ Predstavnik vaškega odbora Log predstavi poročilo o zamenjavi ograje
asfaltnega igrišča Log, ki je potekala od 21.5.2018 do 2.6.2018. Pri aktivnostih so
sodelovali tudi krajani Loga. Postavljena ograja je financirana s strani Občine Sevnica,
izvajalec pa je bil Ograje Kočevar d.o.o. V bližini ekološkega otoka, ki je postavljen na
makadamskih površinah je v prihodnosti potrebno povezati vhod igrišča in otok z
asfaltiranjem površine, tako bo okolica celovito zaključena. ◊Predstavniki vaškega
odbora Log izvajajo aktivnosti vzpodbujanja krajanov, da bi urejali in kosili travnate
površine ob lokalnih cestah in javnih poteh. ◊Knez Branko poda pobudo, da bi se ob
državni cesti razširil pas košnje obcestnega dela iz 1,5 m na 4,00 m. Alojz Zalašček in
predsednik pripomnita, da se bo moral v prihodnosti nekdo ukvarjati z urejanjem
lastništva zemljišč obcestnega pasu.
∗ Jablanica: ◊ Igor Glušič prisotne seznani, da so podpisana in overjena vsa soglasja
lastnikov zemljišč za postavitev nove avtobusne postaje. ◊Izveden je bil postopek
parcelacije večnamenskega kozolčka. Potrebna je izdelava elaborata na podlagi
katerega se bo izvedel postopek menjave zemljišč. ◊Opozori, da so nevihtni nalivi
povzročili na območju Podzavrha mimo Podlogarja spodjedanje bankin. Predsednik
pove, da so o tej situaciji seznanjeni predstavniki Komunale Sevnica, kateri pravijo, da
razpolagajo s premajhno ekipo delavcev. Sam je mnenja, da KS Boštanj zaradi svoje
geografske velikosti potrebuje svojega človeka, ki bi skrbel za urejevaje javnih površin.
Mnenju se pridružijo tudi nekateri drugi člani sveta. ◊V soboto 23. junija bo pri kozolčku
izvedena prireditev »Srečanje vaščanov«. ◊Predsednik člane sveta seznani, da so v
pripravi aktivnost ureditve ceste v Potovcu do Kremena.
∗ Vrh – Okič: ◊Ivo Možic pohvali ureditev dela lokalne ceste Boštanj – Vrh pri Boštanju.
◊Na Okiču je 9.6.2018 potekala slovesnost ob 180. letnici rojstva Antona Umeka
Okiškega. ◊ PGB Boštanj – enota Okič se lahko pohvali z novo nabavljenim kombijem.
V teku so priprave na gasilsko veselico.
∗ Boštanj: ◊ Alojz Zalašček opozori, da je počena cev na kanalizacijskem sistemu na
Puglu (pod stanovanjskim objektom Vilija Zupančič). ◊Potrebno je počistiti brežino pri
Mirenskem mostu, saj bo drugače prišlo do zmanjšanja pretočnosti reke. ◊ Opozori, da
je potrebno očistiti kanal ob cesti od hidroelektrarne proti Boštanju, saj je teren
zaraščen z grmovjem. ◊Predsednik poroča, da je bila na Upravno enoto Sevnica
podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo mrliške vežice na
pokopališču v Boštanju. Predvidoma bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do konca
meseca junija. Pripravne na razpis izbire izvajalca že potekajo. Ocenjena vrednost
investicije je 95.000 EUR. ◊V letu 2018 je predvideno dokončanje sanacije plazu v
Grahovici pri Lipar Martinu. ◊Predvideva se rušenje objekta Šalamon zaradi namena
razširitve cestišča Dolenji Boštanj - Grahovica, smer Zagrajšek Blaž. ◊Predvideva se
ureditev cestišča Potovec proti Kremenu oz. proti Jablanici. ◊Pripravlja se načrt
ureditve starega vaškega jedra, k izvedbi bi se pristopilo v letu 2019. Zajema območje
od farne cerkve, farške štale proti objektu TVD Partizan Boštanj. Po pripravi idejnega
načrta se bo izvedla javna razgrnitev na kateri bo možno posredovati pripombe za
nadaljevanje postopkov. ◊Izboljšanje stanja cestišča od železniške postaje proti mostu
čez reko Mirno se je delno rešilo z izvedbo razširitve dostopa do ekološkega otoka.
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◊Tomaž Lisec komentira odgovor Občine Sevnica glede ureditve cestišča od
železniške postaje do mestu čez reko Mirno, kateri govori, da so pričakovanja voznikov,
da se na njej odvija intenziven in hiter promet v nasprotju s pričakovanju stanovalcev
neposredno ob te cesti. Na območju nove stanovanjske soseske Sv. Križ je namreč
projektirano cestišče v širini 13 m. Moti ga način izvajanja ureditev cestišč, ki se že
kmalu po izvedbi pričnejo popravljati. ◊Izpostavi vprašanje, ki ga je podal že na
Občinskem svetu glede uporabnega dovoljenja strelišča Radna. Moteče je dejstvo, da
so na nekaterih območjih Slovenije uporabe strelišča omogočena le določenemu delu
vojske, lokalne policije in točno določenih subjektov. Na strelišču Radna je uporaba letega dovoljene širšemu krogu uporabnikov. ◊Tomaž Lisec ponovno izpostavi težavo
krožnega križišča pri Teražu, saj je zaradi nepravilno postavljenega krožišča ogrožena
varnost otrok v cestnem prometu. Vozniki vozil so namreč na tem delu prehitri. ◊Tomaž
Lisec člane sveta seznani, da bo v roku enega meseca v novi stanovanjski soseski Sv.
Križ izvedena cesta širine 9 m, ureditev vodovodnega in kanalizacijskega sistema. ◊V
nadaljevanju pohvali vodjo Oddelka za okolje in prostor na Občini Sevnica za hitro
odzivnost pri pripravi OPN in informiranja krajanov z dogajanjem. ◊Predsednik pove,
da sta v stanovanjski soseski Sv. Križ oddane že štiri gradbene parcele. Prav tako je
veliko zanimanje investitorjev za zemljišča v obrtni coni pri Hidroelektrarni Boštanj. Na
območju obrtne cone Radna potekajo še dogovori.
∗ ◊Konjsko: ◊Janez Stopar poda pobudo, da bi se obkosila cesta Konjsko - Lukovec z
mulčarjem. Predsednik pove, da je seznanjen, da ta dela izvaja podjetje GMP Prijatelj
d.o.o. iz Šentjanža ob lokalnih cestah. Predsednik bo pobudo predal pristojnim
službam. ◊ V nadaljevanju Janez Stopar predlaga, da se pristojnim službam na Občini
Sevnica poda pobuda pri izvajanju preplastitve ceste Radna – Konjsko z razširitvijo
ožine ovinka, na delu, kjer se teren zelo vzpenja (ravnanje ovinka).
∗ Jelovec, Gaberje, Križ: ◊ V Jelovcu v Domačivcu se izvajajo sanacijska dela na cestišču
v izvajanju Janeza Pungerčarja. Zgornji del cestišča je že utrjen, ureditev plazečega
dela območja bo financirala Občina Sevnica. ◊Janeza Tramteta je zmotil odgovor
Občine Sevnica glede obnove mostu v Jelovcu, saj le-ta ne daje konkretnih odgovorov.
◊Pohvali izvajanje obkošnje cestišč s strani podjetja GMP Prijatelj d.o.o. ◊Vaščani
zaselka Artiče naprošajo za postavitev signalizacije omejitve hitrosti. Janez Tramte bo
sam posredoval na pristojne službe Občine Sevnica.
∗ Lukovec: ◊ V vaški skupnosti Log je potekal sestanek. 30.6.2018 vse prisotne povabi
na veselico z Rokom Žlindra. ◊KS Boštanj izreče zahvalo za donirana sredstva za
ureditev sobe aktiva žena. Izvedena je bila uradna otvoritev. ◊S strani podjetja
Komunale so izvedene aktivnosti rešitve (asfaltacije) dveh plazov. ◊Nedokonočana
ostaja izvedba škarpe pri Miru Žibertu (razbita mulda,neasfaltirani del). Po pogovoru z
g. Gobcem je zagotovljeno, da se boda dela dokončala še v letošnjem letu. ◊S strani
vaščanov je bilo podano vprašanje glede ekoloških otokov, saj je opaženo, da je-le ta
preveč poln z dodatnimi vrečkami, predvsem mešanih odpadkov. Igor Glušič poda
svojo izkušnjo glede izpostavljene problematike in predlaga, da se vloga z opisom
problematike naslovi na Komunalo Sevnica. Predsednik poda svoje mnenje v smislu,
da se aktivnosti na strani Komunale Sevnica odvijajo v dobrobit čistega okolja.
Ad 4
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik poudari glavne točke zadnje seje Občinskega sveta, ki je potekala 20. junija 2018:
- Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Sevnica - druga obravnava,
- Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 – skrajšani
postopek (Odlok o rebalansu B je bil sprejet. Obravnavani rebalans je izdelan zaradi
prerazporeditve sredstev zaradi razpisov, ureditev kuhinje v OŠ Šentjanž, telovadnice
v OŠ Sava Kladnika v Sevnici, nakup intervencijskega vozila za nujno medicinsko
pomoč),
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-

Predlog mnenja lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma upokojencev in
oskrbovancev Impoljca Sevnica,
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posavski muzej
Brežice
Ad 5
Razno – prošnje, dopisi

Predsednik predstavi gradivo (dopise in prošnje), ki so bili prejeti od prejšnje seje sveta KS.
Prejet je bil odgovor podjetja Infra d.o.o. zaradi ureditve večnamenskih poti, odgovori Občine
Sevnica na vprašanja izpostavljena na 22. redni seji sveta KS Boštanj, zabeležka sestanka v
zvezi z načrtovanjem ureditev na območju javne poti JP872750 Dolenji Boštanj – Grahovica,
ki je potekal 11.5.2018, predlog za ureditev dela cestišča na območju parcel Kogovšek in
Podlipnik, prošnja za dotacijo za izvedbo proslave ob 180 letnici rojstva Antona Umeka
Okiškega, prošnja za sponzorstvo Društva trg, sekcija mažoret Sevnica, prošnja za donatorsko
pomoč Vaške skupnosti Log, Kulturno športno društvo Log – sekcija Šinjekadija, prošnja za
finančno pomoč krajevne organizacije rdečega križa, vloga za pomoč pri nakupu
avtomatskega defribilatorja vaščanov Kompolja, dve vlogi za dotacijo Aktivu žena Boštanj,
prošnja za pomoč pri delovanju društva TVD Partizan Boštanj (nakup traktorske kosilnice),
vloga za finančno pomoč pri organizaciji 14. tradicionalnega srečanja vaščanov Jablanica –
Novi Grad.
Predsednik pove, da je bila Društvu Anton Umek Okiški izkazana pomoč v odobritvi štirih
kamionov peska za ureditev okolice hiše Antona Umeka Okiškega in poplačilu stroškov
pogostitve na dan proslave.
Za nakup defribilatorjev po posameznih območjih krajevne skupnosti se obvesti Občino
Sevnica, da se izvede skupna akcija z nakupom enotnih defribilatorjev in usposabljanjem ekip
z znanjem uporabe aparatov.
Sklep:
∗ Društvo trg Sevnica, Sekcija mažoret / prošnja za sponzorstvo → prošnji se
odobri v višini 400,00 EUR,
∗ Vaška skupnost Log, Kulturno športno društvo Log – sekcija Šinjekadija /
prošnja za finančno pomoč pri organizaciji 32. Šinjekdadije → prošnji se odobri
v višini 150,00 EUR,
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za predstavitveno kulinariko na proslavi
ob 180-letnici rojstva Antona Umeka Okiškega → prošnji se odobri v višini 398,00
EUR,
∗ Aktiv žena Boštanj / prošnja za dotacijo za predstavitveno kulinariko na prireditvi
v organizaciji OŠ Boštanj → prošnji se odobri v višini 188,00 EUR,
∗ Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj/ prošnja za pomoč pri delovanju
društva (prispevek za kosilnico)→ prošnji se odobri v višini 2.400,00 EUR,
∗ Športno kulturno društvo Jablanica – Novi Grad / prošnja za finančno pomoč pri
organizaciji 14. Tradicionalnega srečanja vaščanov Jablanica – Novi Grad →
prošnji se odobri v višini 150,00 EUR,
∗ Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj / prošnja za finančno pomoč pri
organizaciji srečanje krajanov – starostnikov nad 70 let → prošnji se odobri v
višini 200,00 EUR,
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ob koncu seje predsednik čestita Tomažu Liscu za izvolitev v državni zbor.
Alojz Zalašček pohvali ureditev zasaditve pri objektu Zagrajšek, vendar ga skrbi, kako se bo
v zimski sezoni odstranjeval sneg.
Predsedujoči se zahvali za udeležbo na seji.
Seja zaključena ob 20.00 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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