Številka: 031-0001/2022
Datum: 23. februar 2021
ZAPISNIK
18. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj
z dne 22. 2. 2022 v mali dvorani TVD Partizan Boštanj,
s pričetkom ob 16.30.
Prisotni člani sveta:
Jože Udovč, Boris Androjna, Andrej Simončič, Danilo Marin, Vinko Knez, Milan Jermančič,
Jože Krajnc, Janez Stopar, Ivan Podlogar, Alojz Zalašček, Tomaž Lisec.
Ostali prisotni:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor Občinske uprave Občine Sevnica
Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica
Andrej Jazbec, prejemnik priznanja Sveta KS Boštanj
Tanja Urek, splošna služba Občine Sevnica
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi Jože Udovč, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj.
Predsedujoči pozdravi vabljene goste in člane sveta ter prične sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 članov Sveta KS Boštanj. Svet je bil sklepčen.
Predsedujoči predstavi predlog dnevnega reda ter ga poda v razpravo in potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta z dne 17. 12. 2021 in pregled in
potrditev zapisnika 5. dopisne seje, ki se je končala 21. 1. 2022.
3. Podelitev priznanja KS Boštanj dobitniku priznanja KS za leto 2022 Andreju Jazbecu.
4. Pregled smernic delovanja občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022.
5. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021.
6. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS.
7. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva za
prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo svetniki OS).
8. Razno – prošnje, dopisi.
Sklep:
Svet soglasno sprejme dnevni red.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10).
Sklep je sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje sveta z dne 17. 12. 2021 ter pregled in
potrditev zapisnika 5. dopisne seje, ki se je končala 21. 1. 2022
Predsedujoči oba zapisnika poda v obravnavo in potrditev. Razprave ni.
Sklep:
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Člani sveta soglasno potrdijo zapisnik 17. redne seje sveta z dne 17. 12. 2021 in
zapisnik 5. dopisne seje, ki se je končala 21. 1. 2022.
Izid glasovanja: 10 za, 0 proti (prisotnih 10).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Podelitev priznanja KS Boštanj dobitniku priznanja KS za leto 2022 Andreju Jazbecu
Predsednik Jože Udovč v imenu Sveta KS Boštanj izroči priznanje zaslužnemu krajanu
Andreju Jazbecu, ki se slavnostne seje s podelitvijo priznanj ni mogel udeležiti. Prejemniku
priznanja čestita tudi župan Srečko Ocvirk, nagrajeni Andrej Jazbec pa se zahvali
predlagateljem in podeljevalcem.

Ad 4
Pregled smernic delovanja Občine Sevnica v proračunskem obdobju 2022
Predsednik besedo preda na seji navzočim županu Občine Sevnica Srečku Ocvirku,
direktorju Občinske uprave Občine Sevnica Zvonetu Košmerlu in direktorju Javnega podjetja
Komunala Sevnica Mitji Udovču, ki so se seje udeležili s ciljem predstavitve smernic
delovanja v proračunskem obdobju Občine Sevnica 2022. Tovrstna predstavitev se po
tradiciji opravi vsak začetek novega proračunskega obdobja, s ciljem povezanosti in dobrega
pretoka informacij med službami, ki vsaka na svojem področju skrbijo za kakovost
bivanjskega okolja.
Srečko Ocvirk, župan: Tovrstno vsakoletno srečanje je zelo pomembno zanj in za
sodelavce, z letošnjim letom pa je v luči aktualnih sprememb na področju upravljanja javnih
cest prisoten tudi direktor komunale. Predstavi delo Občine Sevnica, vezano na območje
boštanjske krajevne skupnosti, po posameznih vsebinskih področjih. Stanje na področju
šolstva in predšolske vzgoje je po odprtju vrtca Panorama dobro, odgovori na ključne izzive
so s tem doseženi. Za prihodnja leta pa so v načrtih še potrebne ureditve v okolici šole in
zamenjava energenta na šoli. Slednja se navezuje na eventualno plinifikacijo Boštanja od
razvoda do največjih zainteresiranih porabnikov, za kar je načrtovano pridobiti vso potrebno
projektno dokumentacijo. Sama aplikacija pa bo odvisna od prihodnjih ekonomskih gibanj na
energetskih trgih, vezanih na konkurenčnost cene plina. Na področju odvajanja odpadnih
voda je za izvedbo načrtovana ureditev kanalizacije Pugelj, prav tako projektiranje od cerkve
proti Gramatu. V pripravi so prostorski načrti za območje boštanjske poslovne cone za
zasebne investitorje, obrtnike. V kratkem bo potekala javna obravnava OPPN Radna prav
tako zasebnega investitorja, kar je v sočasnem usklajevanju z umeščanjem rondoja pri
Hoferju, ki ga je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) umestila v Načrt
razvojnih programov (NRP). Usklajevanja med vsemi deležniki tečejo. DRSI je razpisala tudi
projektiranje za projekt umestitve podvoza na Obali, gre za projekt za izvedbo. Na področju
vodooskrbe večjih težav tudi z vidika eventualnega pomanjkanja vode ob poletnih sušah ni,
področje je za različna območja urejeno na različen način. Problematika se beleži na
področju vodnih izgub. Na področju investiranja v cestno mrežo izpostavi nadaljevanje
rekonstrukcije ceste Jablanica, projektira se most čez Grahovico za Mirno ob železnici, v luči
reševanja problema poplavne varnosti. Med izpostavljenimi temami je dostopna cesta Grič
na Logu, ki ni kategorizirana in poteka preko zasebnih zemljišč, izražen je interes za premik
ceste na glavno državno cesto G1–5. Gre za izziv, ali urediti obstoječe stanje ali narediti
projektno dokumentacijo za izvedbo in samo izvedbo. Kraj Boštanj funkcionira urbano, med
aktualnimi temami je urejena pomoč starejšim, v povprečju se v občini od 150 do 170 ljudi
oskrbuje na domu. Izpostavi aktualno spremembo načina upravljanja javnih poti, kar je na
podlagi zakonodaje, administrativnih zahtev in z vidika odgovornosti upravljanja odslej
Komunala Sevnica. Krajevne skupnosti posamezne investicije v javne poti še vedno dorečejo

2

same in jih naročijo na izvajalskem trgu. Redno vzdrževanje javnih poti, preglede in urejenost
prometne signalizacije pa vrši Komunala Sevnica, prav tako zimsko službo. Vse naloge
predsednik KS tekoče usklajuje z občino in njenimi službami. Doda še, da dober odziv kaže
projekt Bibliobusa, ki se ustavlja tudi v Boštanju. Izpostavi pa še nedavni sprejem tretjih
sprememb in dopolnitev krovnega občinskega prostorskega načrta.
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave: Cilj vseh navzočih je delati za isti prostor in iste
kraje s ciljem napredka in izboljšav, z namenom sorazmernega razvoja, zato so tovrstna
srečanja zelo pomembna in učinkovita. V istem prostoru se prepletajo različne aktivnosti tako
krajevne skupnosti in občine kot države na vseh področjih delovanja, od vseh že naštetih do
šolskih prevozov, splošne urejenosti okolja, delovanja društev, gasilcev, kmetijstva in
gospodarstva. Gre za uravnoteženje zagotavljanja sredstev za vsa področja, pri čemer
sestavljavci krajevne in občinske politike tenkočutno zaznavajo specifične potrebe krajev.
Med večjimi letošnjimi občinskimi projekti izpostavi vse tri, sofinancirane iz EU sredstev
(hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov, ureditev kanalizacijskega omrežja in urejanje
Poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza). Poleg že izpostavljenih občina in DRSI
projektirata na različnih delih občine, med njimi prihajajoči rondo Šmarje. Pomembna večja
investicija je gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica. Administrativno-upravno sodelovanje s
krajevnimi skupnostmi teče dobro in utirjeno. Komunala Sevnica opravlja številne naloge,
krepi se vsebinsko, tehnično, kadrovsko, organizacijsko, skrbi za javne službe in javno
urejenost na vseh področjih. Med operativnimi projekti za območje KS Boštanj v letu 2022 iz
občinskega proračuna našteje sledeče: ureditev tlakov in sten TVD Partizan Boštanj, odkup
zemljišč pri HE, ureditev nadstreška za dom Log, pričetek odkupa hiše na naslovu Boštanj
25, odmere cest, pomoč pri obnovi gasilskega doma, kotlovnico pri OŠ Boštanj, fitnes na
Radni. Nadaljuje se projekt ureditve ceste Grahovica-Jablanica, pri čemer izpostavi
problematiko cenovno visokih ponudb. Navede še pripravo projektne dokumentacije za
pločnik Vrh, razširitev ovinkov na Apneniku in projektno dokumentacijo za ureditev proti
Gramatu, pa solarne svetilke na Jablanici. V odvisnosti od pridobljenih ponudb bo potekalo
nadaljevanje treh še manjkajočih ureditev ulic s kanalizacijo v Dolenjem Boštanju,
pridobljeno bo gradbeno dovoljenje za plinifikacijo, sama izvedba bo odvisna od energentov.
Občina pripravlja analizo javnih objektov glede možnosti postavitve sončnih elektrarn,
pričenja projekt e-kolesa. V pripravi je OPPN Radna. Predviden je nakup avto-lestve. Z
razpisnimi viri se zagotavljajo sredstva za področja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter za
vse družbene dejavnosti, šport, kulturo, mladinske dejavnosti, socialno in zdravstveno
varstvo. Financira se lokalni prevoz. Zelo pomembno je, da tako občina in komunala kot vsi
javni zavodi (šole, vrtci, glasbena šola, knjižnica in drugi) poslujejo stabilno, kar omogoča
garancijo za kakovosten javni standard tudi v prihodnje.
Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica: Komunala širi svojo
dejavnost. Na podlagi Odloka o urejanju javnih površin in cest je bila z vsemi 11 krajevnimi
skupnostmi podpisana skupna pogodba o načinu vzdrževanja in upravljanja javnih poti. Gre
za veliko število cest, z veliko nalogami in odgovornostmi, hkrati pa z omejenimi resursi.
Naloge se usklajujejo v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti, s prihodnjo sezono
tudi za področje zimske službe. Rezultati sodelovanja so na terenu že vidni, gre za čiščenje
prepustov, vejevja itd. Na področju urejanja kanalizacijskega omrežja izpostavi pridobljena
gradbena dovoljenja za vse manjkajoče odseke. Obnovi kanalizacije sledi tudi obnova cest.
Upravljanje s centralno čistilno napravo na Logu teče dobro, naprava dobro funkcionira.
Pomembno je, da z zmanjševanjem stroškov kompenzirajo pritisk na cene vhodnih
energentov. Na področju vodooskrbe izpostavi prizadevanja za zmanjševanje vodnih izgub
na podlagi monitoringa, ena večjih okvar v bližini boštanjske železniške postaje je že bila
sanirana. Del trase velikega projekta hidravlične izboljšave poteka tudi po območju KS
Boštanj. Odločitev glede plinifikacije bo dozorela, v vmesnem času se pripravlja projektna
dokumentacija.
Predsednik Jože Udovč odpre razpravo. V razpravi so bila izpostavljena sledeča vprašanja
in podani odgovori s strani predstavnikov občine:
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•

Jože Udovč izpostavi vprašanje, ali je že kaj znanega na področju cenika asfaltov za
tekoče leto, saj je želja in potreb veliko. Podano je pojasnilo, da novega cenika za
leto 2022 še ni, v teku je postopek izbire.

•

Danilo Marin poda vprašanji, kakšno je stanje projekta izgradnje mostu na Logu in
pešpoti od Radne do Loka. Odgovor: Most Log je državni projekt, ki ga vodi DRSI.
Skladno z napovedjo direkcije bo razpis za izbor izvajalca objavljen sredi leta, tečejo
odmere zemljišč in usklajevanja predlogov za odkupe. Marca bo vnovičen sestanek z
DRSI. Glede pešpoti Radna–Log so težava soglasja pristojnih služb glede posegov v
varovalni pas glavne državne ceste oziroma v bližino reke. Občina ima voljo, da se
projekt izvede, trenutne zahteve pa so glede na zmožnosti in resurse občine
prekomerne. Skupaj s partnerji (HESS in Infra) bo še naprej iskala optimalno rešitev.

•

Janez Stopar poda vprašanje, kje bo v primeru morebitne širitve podjetja Siliko na
območje nasproti obstoječe ceste umeščena oziroma premaknjena ta cesta. Podano
je pojasnilo, da konkretnih podatkov glede posameznih interesov za odkupe zasebnih
zemljišč s strani gospodarskih družb občina po uradni dolžnosti ne prejema,
usmeritve so znane na splošno. Zemljišče na nasprotni strani ceste po aktualnem
prostorskem načrtu ni namenjeno za industrijo, ampak za poslovno-stanovanjsko
gradnjo. Del zemljišč je zazidljivih. Če bi investitor želel graditi, mora spremeniti OPN,
prav tako, če bi želel spremeniti potek ceste. Prostorsko umeščanje je kompleksen
postopkovni proces, v katerem so potrebna soglasja številnih soglasodajalcev. Širitev
v sklopu obstoječega kompleksa zaradi kulturno-varstvene zaščite Tariškega dvorca
ni mogoča.

•

Alojz Zalašček poda vprašanje, kako bo tekel promet, ko se bo obnavljal glavni most
čez Savo. Podano je pojasnilo, da se bo o tem razpravljalo na sestanku z DRSI, ki bo
v mesecu marcu. Za gradnjo rondoja Šmarje se pričakuje, da bo promet tekel
relativno normalno. Obnova mostu čez Savo je bila v načrtih DRSI sicer vedno za
mostom Log, vendar so se na DRSI odločili za razpis projektne dokumentacije za
obnovo mostu. O vseh argumentih bo razprava tekla na naslednjem sestanku,
predvideva pa se, da gre predvsem za vidik zagotavljanja ustrezne varnosti mostu.

•

Vinko Knez poda vprašanje, kako je z obnovo mostu Jelovec. Pojasnjeno je, da se je
varianta, potrjena s strani spomeniškega varstva, zaradi bistveno previsoke teže z
vidika statike izkazala za neustrezno. Namesto metlanega betona je tako načrtovano
most urediti s lesenimi kockami hrasta ali macesna, ki bodo na novo položene in
zalite s katranom, urejena bo tudi hidroizolacija.

•

Milan Jermančič poda pobudo za ureditev bankine odseka ceste od Gabrja čez
Veliki Križ proti Križu, ki se je asfaltiral jeseni, s peskom. Izpostavi tudi težave z
vodooskrbo za območje Križišče Gabrje, kjer imajo lasten vaški vodovod in vodo za
prehrano vozijo. Glede ureditve bankine je pojasnjeno, da se bo urejala v sklopu
vzdrževanja. Problematika tega odseka ceste nastaja tudi zato, ker se vse bolj
uporablja za tranzitne namene, za kar prvotno ni bil urejen. Gre za problem, ki ga je
težko urediti, saj se prometni režim na javnih poteh zelo spreminja. Glede pitne vode
za Križišče Gabrje je v razpravi izpostavljeno, da so opcije za priključitev na javni
vodovodni sistem pred leti domačinom že bile predstavljene, a do končne odločitve z
njihove strani ni prišlo. Potrebno je podati vnovično pobudo, preučiti možnosti
oziroma pomagati z nasveti.

•

Ivan Podlogar poda pobudo, da je potrebno v dolini Grahovice (križišče Simert
Podzavrh) sanirati območje nanosa materiala, kar povzroča manjši potok, da se ne
povzroča škode. Za cesto Grahovica–Vitovec je bil obsek drevja urejen.
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•

Jože Kranjc izpostavi vprašanje, za kaj se namenijo sredstva, pridobljena z naslova
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pojasnjeno je, da je NUSZ namenjen
za vzdrževanje javne infrastrukture.

Predsednik se predstavnikoma Občine Sevnica in predstavniku Komunale Sevnica zahvali
za obisk in v zaključnem nagovoru izpostavi željo po nadaljnjem korektnem in uspešnem
sodelovanju.

Ad 5
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2021
Člani sveta se seznanijo z dokumenti zaključnega računa za leto 2021, ki so jih prejeli v
gradivu. Predsednik pove, da so na mizo podani popravki gradiva, vezani na zaključni račun
2021. Napaka je bila ugotovljena pri sestavi bilance prihodkov in odhodkov, kjer je bilo
ugotovljeno, da so prihodki v letu 2021 večji v znesku 110,53, kar je z rdečo obarvano
prikazano na kontu 713000 (prihodki od vodarin). Posledično se je povečal tudi poslovni
sklad. Obrazložitve in stanja vezani na odhodke ostajajo nespremenjeni.
Predsednik predlaga sklep: Svet Krajevne skupnosti Boštanj se je na svoji 18. redni seji, 22.
2. 2022, seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne skupnosti Boštanj za leto 2021
in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.
Sklep:
Člani sveta soglasno potrdijo sklep, da se je Svet Krajevne skupnosti Boštanj na svoji
18. redni seji, 22. 2. 2022, seznanil z dokumenti zaključnega računa Krajevne
skupnosti Boštanj za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga
sprejme.
Izid glasovanja: 11 za, 0 proti (prisotnih 11).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti oziroma aktualna vprašanja,
vezana na posamezne vaške skupnosti.
•

Konjsko / Janez Stopar: Po zaključeni sezoni zimske službe je potrebno izvesti
pometanje cest.

•

Boštanj / Alojz Zalašček: Pohvali dobro delo na področju vzdrževanja javnih poti.

•

Boštanj / Jože Udovč, predsednik: Potrebno je poskrbeti za čiščenje ene od bolj
neurejenih cest, gre za lokalno cesto od pokopališča proti Kremenu oziroma
Jablanici, ki je zelo prometna. Potrebno je urediti tudi obsek vejevja. Na tej relaciji je
potrebno izvesti tudi ureditve za ustrezno razširitev posameznih ovinkov za lažje
srečevanje dveh avtomobilov.

•

Vrh, Okič / Jože Krajnc: Kvalitetno so bila s strani Komunale Sevnica opravljena
vzdrževalna dela na relaciji Boštanj–Vrh. Tudi na drugih odsekih glavnih cest je
potrebno jaške in mulde očistiti odpadnega listja. Glede investicije pločnikov na Vrhu
upajo, da bo investicija letos izvedena. Potrebno je urediti nedokončani jašek ob cesti
iz doline Grahovice proti Vrhu, 100 metrov od mostu.
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•

Boštanj / Tomaž Lisec: Na klančini oziroma peš-povezavi od Dolenjega Boštanja
proti glavni cesti v Globelo je zaradi varnosti pešcev na škarpo potrebno namestiti
držalo za roke. Opozori tudi na problematiko prehitre vožnje posameznih voznikov na
relaciji Globela, kjer je predvsem na območju prehodov za pešce potrebno bistveno
okrepiti signalizacijo za zmanjševanje hitrosti oziroma poiskati primerno rešitev za
zagotavljanje večje varnosti peščev.

•

Jablanica, Novi Grad / Ivan Podlogar: Pričakovana je izvedba ureditve opornega
zidu na Bobnu z investicijo vodovoda. V lastni režiji so bila na njihovem območju
opravljena čiščenja muld.

•

Log / Danilo Marin: Za nadaljevanje investicije cesta Grič je potrebno zbrati podpise
lastnikov. Ko bodo podpisi pridobljeni, sledi ocena o možnostih realizacije investicije.

Ad 7
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Vinko Knez: Občinski svet je na 28. redni seji, ki je potekala 2. 2. 2022, sprejel Odlok o
spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 3. Sledi
postopek novih sprememb. Sprejet je bil tudi predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj. Med drugimi točkami dnevnega
reda so člani sveta sprejeli poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto
2022, sprejeli elaborate za cene komunalnih storitev v občini Sevnica in ceno 24-urne
dežurne službe. Obravnavali in sprejeli so program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v občini Sevnica za obdobje 2022–2025. Obravnavali so poročilo o izdanih
listinah in podali pozitivno mnenje kandidatkama za ravnateljico Osnovne šole Tržišče.

Ad 8
Razno – prošnje, dopisi
Predsednik pod točko razno pove, da je v pisnem gradivu vloga za popravilo ceste na
območju Sončnika. Za poravnavo stroškov Aktiva žena Boštanj, ki izvaja aktivnosti
pogostitev za potrebe krajevne skupnosti, bo na občini pripravljena pogodba. Napove objavo
razpisa za društveno dejavnost, rok za prijavo bo mesec dni. Državnozborske volitve bodo
24. aprila, tudi v večnamenskih domovih Kompolje, Šmarčna in Log, v prostorih TVD
Partizan Boštanj in v pisarni Železniške postaje Jelovec.
Seja je bila zaključena ob 18.11.

Zapisala:
Tanja Urek

Jože Udovč
predsednik Sveta KS Boštanj
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