Številka: 013-0015/2013
ZAPISNIK
20. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 2. julija 2013, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Možic Ivan, Stopar Janez, Udovč
Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Veselinovič Jasmina.
Odsotni: Šlogar Juraj, Knez Vincenc.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi vse prisotne in prične sejo.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 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 19. redne seje sveta z dne 16.5.2013 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno
dejavnost po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj in Log),
4. Obravnava Pravilnika o izvajanju pokopališke dejavnosti in urejanju pokopališč v
Boštanju in Kompolju,
5. Seznanitev s postopki za sprejem državnega prostorskega načrta in izgradnjo
daljnovoda 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica,
6. Pregled in obravnava plana investicij za leto 2013,
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
8. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
10. Razno – prošnje, dopisi.
Predsedujoči pove, da se do današnje seje komisija za investicije še ni uspela sestati, zato
predlaga, da se točka 6. – pregled in obravnava plana investicij za leto 2013 umakne iz
dnevnega reda in se prestavi na septembrsko sejo.
Razprave ni.
* pride Karlovšek Brigita
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148.1.20 sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda, s tem da se 6. točka – Pregled in obravnava
plana investicij za leto 2013 umakne iz dnevnega reda, preostale točke pa se ustrezno
preštevilčijo.
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7).
Sklep sprejet.
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje sveta z dne 16.5.2013 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 19. redne seje z dne 16.5.2013 ter poda povzetek
realizacije sprejetih sklepov.
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
* pride Zalašček Alojz
Razprave ni.
149.2.20 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 19. redno sejo z dne 16.5.2013 ni. V potrjeni
vsebini bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Glušič Igor in Knez Alojz.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost
po posameznih pokopališčih (pokopališče Boštanj, Kompolje in Log)
Predsedujoči predstavi predlog cenika za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno
dejavnost po posameznih pokopališčih. Na podlagi finančnih poročil iz preteklega leta se
prihodki iz naslova letnih najemnin in tekočega vzdrževanja pokopališča pokrivajo s stroški,
ki nastajajo na pokopališču – odvoz odpadkov in odpadnih nagrobnih sveč, ki predstavljata
največji delež stroškov, strošek električne energije in tekočih vzdrževalnih del. Cene na
priloženem ceniku v gradivu za sejo so enake lanskoletnim cenam. Povišala se je le cena za
nošenje zastave in pripravo ozvočenja iz 12,50 EUR na 15 EUR. Od 1.7.2013 se skladno z
objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti
2013 in 2014 DDV obračunava po splošni stopnji 22% od davčne osnove.
Predsedujoči poda cenik za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost po
posameznih pokopališčih v KS Boštanj v obravnavo.
Razprave ni.
150.3.20 sklep:
Svet KS se je seznanil s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno
dejavnost na pokopališčih Boštanj, Kompolje in Log in ga predlaga Občinskemu svetu
Občine Sevnica, da ga sprejme.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ad 4
Obravnava Pravilnika o izvajanju pokopališke dejavnosti in urejanju pokopališč v
Boštanju in na Kompolju
Predsedujoči poda v obravnavo pravilnik, ki je predložen v gradivu za sejo. Pove, da
obstoječi pravilnik ne zajema vseh elementov glede pokopališke in pogrebne dejavnosti.
Pove, da se je sočasno pripravil tudi hišni red v mrliški vežici Boštanj.
Predsedujoči poda oba dokumenta v obravnavo svetu KS.
Razprave ni.
151.4.20 sklep:
Svet KS je potrdil oba predstavljena dokumenta, Pravilnik o izvajanju pokopališke dejavnosti
in urejanju pokopališč v Boštanju in na Kompolju ter Hišni red v mrliški vežici Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Predsedujoči pove, da bosta oba dokumenta objavljena na spletni strani KS Boštanj.
Ad 5
Seznanitev s postopki za sprejem državnega prostorskega načrta in izgradnjo
daljnovoda 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica
Predsedujoči pove, da je v teku sprejem državni prostorski načrt za izgradnjo daljnovoda 2 x
110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je z javno
razgrnitvijo obvestilo javnost o študiji variant s predlogom najustreznejše variante za
daljnovod. Javna razgrnitev je bila na predlog udeležencev javne obravnave v Tržišču
podaljšana do 31.7.2013. Župan je v ta namen ustanovil komisijo, ki bo spremljala postopke
sprejema DPN in izgradnje daljnovoda, se seznanjala s pritožbami in pobudami občanov ter
oblikovala stališča oz. predloge glede odprtih vprašanj v zvezi s pripravo in izgradnjo. Člana
komisije iz KS Boštanj sta Jože Udovč in Ivan Možic.
Možic Ivan pove, da je bil prisoten na javni obravnavi, ki je potekala 20.6.2013 v Tržišču.
Zaradi nestrinjanja s predlagano varianto s strani ministrstva, ki jo ocenjujejo kot
najustreznejšo, je bil sklican sestanek vaškega odbora Vrh – Okič, na katerem so bile
podane spremembe trase. Sprejemljiva trasa daljnovoda je 3. varianta, ki pa naj se na 3
odsekih, ki kjer seka stanovanjska območja prestavi proti jugu.
Predsedujoči pove, da bo krajevna skupnost podala pripombe na predlagano traso
daljnovoda in se predhodno še sestala s predstavnikom občine, Perčičem Romanom.
Ad 6
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ V zaključni fazi je investicija rekonstrukcije ceste in izgradnja hodnika za
pešce na odseku bife Teraž – Lipar Martina. ◊ Izbran je bil izvajalec za izgradnjo
kanalizacijskega odseka v Kozji vasi v Boštanju. Dela bo opravljalo podjetje Rafael iz
Sevnice. Pričetek del je predviden v roku 1 meseca. ◊ V občinskem rebalansu so
planirana sredstva za asfaltacijo odseka v novem naselju Simončič – Lindič
(realizacija predvidoma jeseni), sočasno pa bo potrebno urediti tudi kanalizacijsko
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omrežje. ◊ V teku so sestanki in terenski ogledi za asfaltacijo ceste Resnik – pod
Veternikom (t.i. cesta Reber) in Veternik – Vintar – Novšak.
Lukovec: ◊ Lokalna cesta Radna – Lukovec je bila sanirana, asfaltacija odseka bo
izvedena naknadno. Sočasno so bile narejene tudi mulde. ◊ Makadamsko se je
uredila cesta čez Kavc, izvajalec je odstranil drevesne štore in poravnal teren. ◊
Konec meseca junija je potekalo državno tekmovanje v vlečenju vrvi in vaška
veselica, ki je bila uspešno izpeljana. ◊ Androjna Boris povabi člane sveta na
Veseljakov piknik, ki bo organiziran 27. julija na Lukovcu.
Kompolje: ◊ Izgradnja sekundarnega optičnega omrežja do objektov je v zaključni
fazi. ◊ Infra je sanirala brežine ob Savi, cesta ob Savi je ponovno odprta za promet. ◊
Izpostavljena je problematika odvodnjavanja v Lisičjih Jamah, kjer je nujno potrebno
narediti mulde in na asfaltacijo odseka Kobiljski potok – Deželak.
Konjsko: ◊ Izgradnja sekundarnega optičnega omrežja do objektov je zaključena. ◊
Zamenjane so bile svetilke na javni razsvetljavi in postavljen hidrant v vasi.
Vrh: ◊ Zaključuje se položitev optičnega kabla do objektov.
Jablanica: ◊ Uspešno je bilo izpeljano že tradicionalno vaško srečanje krajanov. ◊
Podano je vprašanje, kdaj se predvideva sanacija črnega odlagališča v Jablanici.
Veselinovič Jasmina poda odgovor, da bosta krajevna skupnost in Komunala do
konca meseca avgusta realizirali sanacijo odlagališča.
Križ: ◊ V sklopu obnove cerkve na Kovačevem hribu sta bila na lokalni cesti
poškodovana dva propusta, ki ju je potrebno zamenjati in vzpostaviti v prvotno stanje.
Šmarčna: ◊ Gasilska veselica je prestavljena na 10. avgusta.

Predsedujoči še pove, da so bili poravnani računi izvajalcem del za opravljanje zimske
službe v sezoni 2012/2013. Del sredstev za pokritje zimske službe bo dodatno namenila
občina iz svojega proračuna. V dogovoru z občino je tudi pokritje stroškov, ki so nastali z
izgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja na Jablanici.
Ad 7
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
Predsedujoči pove, da so se odprta vprašanja v zadevi izgradnje hidroelektrarn obravnavala
že pri prejšnjih točkah.
Ad 8
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsedujoči pove, da je bila seja občinskega sveta sklicana 19.6.2013, na kateri se je
obravnaval rebalans B proračuna Občine Sevnica, v kateri je zajeta tudi rekonstrukcija
odseka v novem naselju Simončič – Lindič, kanalizacija v Kozji vasi.
V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko Boštanj – Sv. Križ t.j.
območje med železniško progo Sevnica – Trebnje, Globelo in Kozjo vasjo/Grajske njive.
Zalašček Alojz pove, da je na seji Občinskega sveta podal vprašanje glede postopka za
kategorizacijo cest, ki jih je predlagala tudi Krajevna skupnost Boštanj. Podan mu je bil
odgovor, da je postopek za kategorizacijo cest zapleten in dolgotrajnejši postopek. Občina
mora na vseh cestah, ki jih bo vključila v kategorizacijo urediti lastništvo, zato se predvideva,
da bo postopek tekel še leto ali dve.
Stopar Janez poda vprašanje, ali se bo na ovinku na LC Radna – Konjsko pri Mrgoletu
razširjeni del ceste asfaltiral.
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Ad 9
Razno
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
152.5.20 sklep:
∗ PGD Boštanj / vloga za pomoč pri izvedbi srečelova v sklopu gasilske veselice →
prošnji se odobri. Društvu se podeli 2 knjigi Boštanj – 800 let.
Predsedujoči pove, da bo društvo prihodnje leto praznovalo 90. obletnico svojega
delovanja. Gasilska veselica bo organizirana v začetku septembra, na kateri bo igral
ansambel Modrijani.
∗ Gasilska trojka Šmarčna / vloga za pomoč pri izvedbi srečelova v sklopu gasilske
veselice → prošnji se odobri. Društvu se podeli 2 knjigi Boštanj – 800 let.
∗ Odbor za pripravo slovesnosti Okič / vloga za finančno pomoč pri izvedbi slovesnosti
ob 175. obletnici rojstva pesnika Antona Umeka – Okiškega → prošnji se odobri.
Odboru se pokrijejo stroški pošiljanja vabil v vrednosti do 100 EUR.
∗ Varstveno delovni center Krško – Leskovec / zaprosilo za donacijo za izvedbo
letovanja varovancev v Ankaranu → prošnji se odobri v višini 200 EUR za dva
varovanca, ki prihajata iz KS Boštanj.
∗ Vaška skupnost Log in KŠD Log – sekcija šinjekadija / prošnja za sponzorsko pomoč
za izvedbo šinjekadije → prošnji se odobri v višini 120 EUR.
∗ ŠKD Jablanica – Novi Grad / prošnja za izvedbo tradicionalnega vaškega srečanja
vaščanov Jablanica – Novi Grad → prošnji se odobri v višini 120 EUR.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Zalašček Alojz pove, da je potrebno iz pokopališča Boštanj prestaviti ekološki otok na novo
predvideno lokacijo ob javni poti Apnenik na zemljišče v lasti Oreškovič Roberta.
Predsedujoči poda predlog v razpravo.
Razprave ni.
153.6.20 sklep:
Svet KS se strinja s prestavitvijo ekološkega otoka iz pokopališča Boštanj na novo lokacijo
ob javni poti Apnenik.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Seja zaključena ob 20.05 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Veselinovič Jasmina
Glušič Igor
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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