Boštanj, 05. maj 2011
ZAPISNIK
6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 19. aprila 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 – občinski svetnik, Veselinovič Jasmina – tajnica KS.
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 9 članov sveta KS Boštanj. Svet KS Boštanj je bil sklepčen.
Predlog dnevnega reda:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
2. pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 23.02.2011 ter
imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2010 po
vaških skupnostih,
4. seznanitev in potrditev finančnih poročil za postavko »vzdrževanje javnih poti in
površin« in »prošnje 2010«,
5. seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2010 za
vodovodno dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg),
6. seznanitev in potrditev finančnih poročil za leto 2010 za TVD Partizan,
7. seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2010 za
pokopališko dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče
Log),
8. pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2010/2011,
9. imenovanje komisije za spremljanje in pripravo predlogov za kategorizacijo javnih
poti na območju KS Boštanj,
10. obravnava in potrditev predloga za kategorizacijo javnih poti na območju KS
Boštanj,
11. pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj,
12. potrditev predloga za odprodajo podstrešja v Večnamenskem domu na Logu,
13. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
14. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
15. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva
za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo svetniki
OS),
16. razno – prošnje, dopisi.
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40.6.1 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 5. redne seje z dne 23.02.2011 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 5. redne seje z dne 23.02.2011 in ga poda v
obravnavo in potrditev.
41.6.2 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 5. redno sejo z dne 23.02.2011 ni. V potrjeni
obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Šlogar Juraj in Stopar Janez.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda dodatna pojasnila sklepa sveta iz 3. redne seje pod točko 5. –
imenovanje komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v KS Boštanj. Pove,
da je bil dne 14.04.2011 opravljen popis OS in DI v KS Boštanj skladno s priporočili iz
preteklega leta, da se osnovna sredstva označijo z nalepkami in uredi seznam glede popisa
OS v sejni sobi s PGD Boštanj. Komisija za popis OS in DI predlaga svetu KS v odpis:
1. lesene stole (17 kosov) v sejni sobi, ki jih je KS v sodelovanju s TVD Partizanom
Boštanj nadomestila z oblazinjenimi konferenčnimi stoli,
2. usnjeno sedežno garnituro v mrliški vežici Boštanj, zaradi dotrajanosti.
42.6.3 sklep:
Svet KS se je seznanil z izvedenim popisom osnovnih sredstev in drobnega inventarja v KS
Boštanj in podal soglasje za odpis lesenih stolov v sejni sobi in sedežne garniture v mrliški
vežici Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda priporočilo, da se s predstavniki vaškega odbora Boštanj, projektantom
izgradnje sekundarne kanalizacije Sevnica – Boštanj (Kozjak Jelko) ter predstavnikom
občine Sevnica izvede terenski ogled posameznih odsekov in dogovorijo smernice in
predlogi izvedbe (poselitev gornjega dela Boštanja, rekonstrukcija LC Globela, širitev
obrtne cone, zaselek Zapuže).
Ad 3
Seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2010 po vaških
skupnostih
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2010 po
vaških skupnostih, ki so predložena v gradivu za sejo. Razprave ni.
43.6.4 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2010 po vaških
skupnostih in jih potrdil v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 4
Seznanitev in potrditev finančnih poročil za postavko »vzdrževanje javnih poti in
površin 2010« in »prošnje 2010«

Predsedujoči poda v obravnavo finančni poročili za postavko »vzdrževanje javnih poti in
površin 2010« in »prošnje 2010«, ki so predložena v gradivu za sejo. V sklopu vzdrževanja
javnih poti in površin je zajeto letno vzdrževanje JP in zimsko vzdrževanje – pluženje in
posipavanje za sezono 2009/10.
V postavki prošnje so prikazane dotacije društvom, ki so razdeljene na redne in izredne
dotacije. Redne dotacije se nanašajo na predlog delitve sredstev društvom, ki ga je
pripravila Komisija za kulturo in društvene dejavnosti in znašajo v skupni vrednosti
5.000,00 €. Izredne dotacije pa so bile dodeljene skladno s sklepi sveta KS Boštanj in
znašajo v skupni vrednosti 6.299,00 €. Višina izrednih dotacij je visoka tudi na račun
nakupa clavinove in dotacije DŠR Partizan Boštanj. Razprave ni.
44.6.5 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili za postavko »vzdrževanje javnih poti in površin
2010« in »prošnje 2010« ter jih potrdil v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 5
Seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2010 za
vodovodno dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg)
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2010 za
vodovodno dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg), ki so predložena v
gradivu za sejo. V finančnih poročilih je poleg finančnega poslovanja v letu 2010 prikazana
tudi količina porabe električne energije in količina obračunane vode po posameznih
mesecih. Razprave ni.
45.6.6 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2010 za vodovodno
dejavnost (vodovod Boštanj in vodovod Boštanj – levi breg) ter jih potrdil v predlagani
obliki.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 6
Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2010 za TVD Partizan
Predsedujoči poda v obravnavo finančno poročilo za leto 2010 za TVD Partizan, ki je
podano v gradivu za sejo. V preteklem letu je bilo zamenjano stavbno pohištvo (vrata,
okna), izdelana izolacija in fasada, urejeni notranji pomožni prostori in sanitarije. V letu
2011 pa se investicija obnove TVD Partizana končuje, potrebno je še urediti okolico doma,
ozvočenje in osvetlitev velike dvorane, izgradnja igrišča za balinanje ter ureditev prostora
pod nadstreškom. Razprave ni.
46.6.7 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2010 za TVD Partizan Boštanj ter ga
potrdil v predlagani obliki.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
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Ad 7
Seznanitev in potrditev finančnih poročil izvedenega programa za leto 2010 za
pokopališko dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log)
Predsedujoči poda v obravnavo finančna poročila izvedenega programa za leto 2010 za
pokopališko dejavnost za pokopališča Boštanj, Kompolje in Log, ki so podana v gradivu za
sejo. Razprave ni.
47.6.8 sklep:
Svet KS se je seznanil s finančnimi poročili izvedenega programa za leto 2010 za
pokopališko dejavnost (pokopališče Boštanj, pokopališče Kompolje in pokopališče Log) ter
jih potrdil v predlagani obliki.
Odboru za pokopališko dejavnost Log se izda zahtevek za povračilo stroškov odvoza
komunalnih odpadkov, ki so nastali v letu 2010 v višini 1.057,73 €.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 8
Pregled in potrditev obračuna za zimsko službo v sezoni 2010/2011
Predsedujoči poda v obravnavo obračun za zimsko službo v sezoni 2010/2011, ki je podan v
gradivu za sejo. V obračunu so prikazani termini pluženja in posipavanja javnih poti in
površin po posameznih izvajalcih zimske službe. V sezoni 2010/2011 je bila zima milejša v
primerjavi s preteklo sezono. Nekaj težav je bilo na začetku opravljanja zimske službe,
vendar so se tudi te z vključitvijo novega izvajalca v sistem pluženja odpravile.
Predsedujoči pove, da je prišlo v prvi polovici decembra 2010 do nesreče na cesti KremenBoštanj, pri kateri se je poškodovan motorist, ki je bil edini udeležen v nesreči. Zoper
odgovorne osebe upravljavca javnih poti, ki zagotavlja primerno prevoznost v zimskem
času, se vodi postopek na sodišču.
Glušič Igor poda predlog, da bi celotno območje Jablanice v naslednji zimski sezoni prevzel
Bizjak Jože, ki ima v primerjavi s sedanjim izvajalcem manjši traktor, zato bi na določenih
odsekih lažje in kakovostnejše opravil pluženje. Predlaga, da se pred naslednjo zimsko
sezono opravi pogovor z izvajalci zimske službe in določijo trase pluženja in posipavanja
javnih poti in površin.
Predsedujoči pove, da je pri obračunih upoštevan cenik pluženja in posipavanja, ki je bil
potrjen na 2. redni seji sveta z dne 30.11.2010. Cenik se za prihodnjo sezono uskladi s
cenami primerljivih upravljavcev javnih poti. Predsedujoči pove, da si bo KS prizadevala
poravnati vse račune za zimsko službo v mesecu maju. Obračun zimske službe po
posameznih izvajalcih:
∗ Bizjak Jože
347,03 €
∗ Hribar Mirko
4.880,46 €
∗ Mrvič Andrej
210,92 €
∗ Perc Silvester
388,36 €
∗ Redenšek Franci
6.740,60 €
∗ Zalašček Alojz
816,48 €
-------------------------------------------------------------SKUPAJ
13.171,85 €
48.6.9 sklep:
Svet KS se je seznanil z obračunom za zimsko službo za sezono 2010/2011 in ga potrdil v
predlagani obliki. Po predložitvi računov s strani izvajalec del se izvede izplačilo potrjenih
zneskov.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.

4

Ad 9
Imenovanje komisije za spremljanje in pripravo predlogov za kategorizacijo javnih poti
na območju KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi priprave sprememb Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sevnica. Informacija je bila s strani predstavnikov občine podana na
seji sveta krajevnih skupnosti v decembru 2010. Strokovna služba občine Sevnice naj bi
pripravila predlog in ga nato posredovala krajevnim skupnostim, ki podajo svoje pripombe.
Nato se pripravljen predlog poda v obravnavo odboru za komunalno infrastrukturo in nato v
soglasje DRSC. Osnutek predloga naj bi bil s strani občine pripravljen v januarju 2011. Ker s
strani občine krajevna skupnost ni prejela osnutka predloga in kljub večkratnim pisnim
pobudam za prekategorizacijo javnih poti na območju KS Boštanj v preteklih letih, se
imenuje komisija za spremljanje in pripravo predlogov za kategorizacijo javnih poti na
območju KS Boštanj, ki pripravi ustrezen predlog. Predlagani člani komisije so Povše Franc
st., Povše Franc ml., Zalašček Alojz, Knez Vincenc, Šlogar Juraj in Udovč Jože.
Predsedujoči poda predlog v razpravo. Razprave ni.
49.6.10 sklep:
V komisijo za spremljanje in pripravo predlogov za kategorizacijo javnih poti na območju
KS Boštanj so imenovani Udovč Jože, Šlogar Juraj, Knez Vincenc, Zalašček Alojz, Povše
Franc st. in Povše Franc ml.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 10
Obravnava in potrditev predloga za kategorizacijo javnih poti na območju KS Boštanj
Predsedujoči poda v obravnavo predlog za kategorizacijo javnih poti na območju KS
Boštanj. Predlog za kategorizacijo so člani sveta prejeli pred pričetkom seje in je podan
kot gradivo na mizo. KS Boštanj je že leta 2009 na občino posredovala omenjeni predlog,
vendar povratne informacije nismo dobili. K omejenemu predlogu iz leta 2009 je bila
dodana le zadnja alineja. Predlogi za prekategorizacijo JP v LC v KS Boštanj so:
∗ JP 872863 Boštanj-Puše-Veternik-Kremen v dolžini 5.645 m,
∗ JP 872872 Pod Podlogarjem-Podzavrh-Vitovec v dolžini 2.100 m,
∗ JP 873162 Gabrje-Košele-Veliki Vrh v dolžini 3.072 m,
∗ JP 873161 Plavne-Kovačev hrib-Križ v dolžini 2.032 m,
∗ JP 873231 Grahovica-Bezjakova hosta-Lipoglav v dolžini 986 m,
∗ JP 872671 Log-Orlska Gora-Gornje Orle v dolžini 3.424 m,
∗ JP 872927 Most čez Mirno-ŽP Boštanj v dolžini 345 m.
Predsedujoči poda predlog v razpravo. Razprave ni.
50.6.11 sklep:
Svet je soglasno potrdil predlog za kategorizacijo javnih poti na območju KS Boštanj.
Potrjeni predlog se dostavi strokovnim službam na Občini Sevnica.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 11
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči seznani prisotne, da se je dne 01.03.2011 sestala komisija za kulturo in
društvene dejavnosti z namenom pregleda poročil društev o koriščenju prejetih sredstvih v
preteklem letu ter obravnavo planov društev za leto 2011. Zapisnik komisije je priloga v
gradivu za sejo sveta. V predlog delitve sredstev niso uvrščeni Osnovna šola Boštanj,
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Župnija Boštanj in TVD Partizan Boštanj. Tem organizacijam se skladno s sklepom sveta
odobrijo namenska sredstva skozi tekoče leto.
Po pregledu vseh prejetih planov so člani komisije sprejeli zaključek, da vsa društva
prejmejo osnovni znesek v višini 200,00 €, nekatera, ki pa imajo v planu poseben projekt,
visoko zahtevno dejavnost – prireditev, pa se jim odobri še dodatnih 250,00 €. Društva, ki
so prejela dodatna sredstva in zastavljenega plana ne bodo realizirale, se to upošteva pri
dotaciji za naslednjo leto in društvo ni upravičeno do dodatnih sredstev za isti projekt.
Dodatnih 250,00 € prejmejo Ljudski pevci Boštanj za izdajo zgoščenke in organizacijo
koncerta srečanja ljudskih pevcev, Športno društvo Gamsi za organizacijo državnega
prvenstva v vlečenju vrvi, Vokalna skupina Coronke za organizacijo več koncertov in
Društvo Preska za izdajo zgoščenke. Skupna višina dodeljenih sredstev za delovanje društev
znaša 5.000,00 €.
Lisec Tomaž podpre predlog delitve finančnih sredstev iz proračuna KS za namen delovanja
društev, saj tako društvom pomagamo pri njihovem delovanju, jim dajemo spodbudo in
motivacijo za organiziranje številnih prireditev, ki se odvijajo v našem kraju.
Komisija predlaga Aktivu žena Boštanj, da pripravijo kakšno prireditev za širšo javnost,
Lovska družina Boštanj naj se glede delnega sofinanciranja za izgradnjo koče obrne
direktno na KS, saj komisija s sredstvi, ki niso namenjena delovanju društva, ne more
razpolagati. Vsa društva morajo do 30.11.2011 oddati poročilo o realizaciji plana na eni
tipkani strani. Predsedujoči poda predlog razdelitve dotacij društvom v razpravo. Razprave
ni.
51.6.12 sklep:
Svet je soglasno potrdil predlog razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo na
območju KS Boštanj. Dotacije se društvom nakažejo do 30.06.2011.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Na sestanku komisije je bil podan predlog, da se izdela obrazec, na katerem bi društva
vpisovala svoje prireditve oziroma organizirane dogodke. Na podlagi pridobljenih podatkov
se oblikuje programski list za tri mesece. Predsedujoči pove, da so aktivnosti v tej smeri že
stekle. Vsi člani sveta so v gradivu za sejo prejeli napovednik dogodkov v KS Boštanj za
obdobje april – junij. Vsake tri mesece bo izdan nov napovednik, ki bo kot letak dostavljen
v gospodinjstva in objavljen na spletni strani KS ter oglasni deski KS. Tak seznam omogoča
transparenten pregled vseh prireditev, dogodkov in srečanj na enem mestu.
Člani komisije so imeli tudi pripombo na vsebino Grajskih novic. Predlagajo, da se objavlja
necenzurirana in vsebinsko nespremenjena besedila avtorjev.
Predsedujoči pove, da je bilo dne 26. marca organizirano družabno srečanje na temo dan
družine, na kateri so nastopali učenci Osnovne šole Boštanj, kvintet Boštanjski prijatelji in
ŽPZ Azalea. Za dobro razpoloženje in ples na prireditvi je poskrbel trio Braneta Žiberta, za
pogostitev pa Aktiv žena Boštanj in Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Prireditev sta z
zanimivimi zabavnimi točkami povezovali Jelka Bec in Tanja Žibert.
Ad 12
Potrditev predloga za odprodajo podstrešja v Večnamenskem domu na Logu
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi prodaje podstrešne etaže v Večnamenskem
domu na Logu in preda besedo Šlogar Juraju. Šlogar Juraj pove, da je prodaja podstrešne
etaže tema pogovora že več let, vendar prodaja ni bila realizirana, saj je vmes prišlo tudi
do odstopa nakupa s strani kupca. Vendar interes VO Log in krajanov Loga pa je ostal, tako
da so ponovno stekli dogovori za prodajo podstrešja. Člani VO Log so dne 01.03.2011
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sprejeli sklep, da se znanemu kupcu, Zvonetu Virantu, direktorju podjetja Solo d.o.o.,
proda podstrešna etaža v Večnamenskem objektu Log za kupnino v višini 28.000 €. Pri
prodaji se upoštevajo določila Sporazuma o urejanju medsebojnih razmerij med vaškim
odborom Log in Zvonetom Virantom, v zvezi z VČN objektom Log, ki je postal veljaven
31.12.2009. Pred prodajo ali vzporedno s prodajo je potrebno realizirati razdružilno
pogodbo v zvezi s parcelami št. 1634/1, 1634/2 in 1634/3, vse k.o. Log.
Šlogar Juraj pove, da mora svet KS potrditi predlagani predlog prodaje podstrešne etaže,
sklep sveta se nato pošlje na občino, županu, da tudi on poda soglasje na prodajo, šele
nato je mogoče prodajo realizirati. Člane sveta seznani, da kupec z nakup podstrešne
etaže prevzame celotno vzdrževanje od prve etaže do strehe (fasada, strešna kritina, itd).
Zalašček Alojz podpre predstavljeni predlog prodaje, še posebej glede na stanje na trgu
nepremičnin in vsesplošno gospodarsko krizo.
52.6.13 sklep:
Svet je soglasno potrdil prodajo podstrešne etaže v večnamenskem objektu Log za kupnino
v višini 28.000 € skladno z sklepom VO Log z dne 01.03.2011.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 13
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih:
VO BOŠTANJ: ◊ v soboto, 09.04., je potekala čistilna akcija, katere so se poleg krajanov
udeležili tudi člani DŠR Partizan, Ekološko društvo Sevnica in Lovska družina Boštanj.
Pobrani so bili odpadki ob Savi in kolesarski stezi, na mostu pri Mirni, v dolini Grahovice, v
Apneniku, v naselju Boštanj in sanirano črno odlagališče odpadkov v Globovškem; ◊ izveden
je bil terenski ogled ureditve pokopališč v občini Sevnica – v letošnjem letu se predvideva
ureditev povezovalnih poti tudi na pokopališču Boštanj (idejno zasnovo pripravi Zgonec
Tone); ◊ na pokopališču Boštanj se izvaja obrez žive meje in drevja; ◊ potekajo aktivnosti
za zasaditev drevoreda v jesenskem času na relaciji gospodarsko poslopje župnije Boštanj –
»štala« do parkirišča na pokopališču; ◊ v letošnjem letu se predvideva tudi ureditev okolice
TVD Partizana, nakup opreme za osvetlitev in ozvočenje; DŠR Partizan je bilo uspešno na
razpisu za pridobitev sredstev v višini 10.000,00 €, odgovora na dva odprta razpisa še nista
prispela; ◊ na področju vodovodne dejavnosti je zaključena povezava vrtine B-4 in B-2;
postavljena je tudi cestna ograja za zaščito vrtine; ◊ zaključena je investicija priključitve
vodovoda Apnenik na vodovodni sistem Boštanj-levi breg (do konca meseca maja bodo
vgrajeni tudi vodomeri); ◊ izvedena je javna razsvetljava na spodnjem parkirišču na
pokopališču Boštanj in ob pločnikih pri OŠ Boštanj vključno s pešpotjo v novo naselje
(gradbeni del – KS, elektro del – občina); ◊ poškodbe zaposlenega delavca zahtevajo
dolgotrajnejše okrevanje, zato bodo jutri delavci Komunale Sevnica izvedli ureditev
pokopališča Boštanj in vaškega jedra Boštanja; ◊ izvedeno družabno srečanje na temo dan
družine;
* Odide Lisec Tomaž.
VO LOG: ◊ dne 09.04.2011 je bila izvedena čistilna akcija; ◊ izvajajo se individualni
priključki za kanalizacijo; podjetje Nivo zaključuje svoja dela na Logu; na terenu se
pojavljajo težave, ki se jih rešuje skupaj z občino (Kuhar Jurij); izvaja se ureditev potoka
Mivka; ◊ zgrajen je bil cevovod za vodo iz Sevnice do Loga in povezava Orlska Gora –
Sevnica – projekt medsebojnega povezovanja vodovodnih sistemov; ◊ aktivnosti v zadevi
kamnoloma Log so v celoti zastale; tam živeči krajani se ne strinjajo z širitvijo kamnoloma
po obstoječem prostorskem planu in planu širitve; zavrnili so tudi odškodnino v obliki
ureditve ceste od G1-5 do zaselka v Dolini v širini 5 metrov, izgradnjo vodovodnega sistema
v zaselek Dolina z brezplačno priključitvijo in znesek koncesnine, ki bi bil namenjen v
celoti za sanacijo in preprečitev negativnih vplivov delovanja kamnoloma na okolje ter
ureditev prizadete okolice;
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VO JABLANICA: ◊ Glušič Igor poda vprašanje, ali je kakšna informacija s strani občine
glede sanacije plazu na LC pri Medvedu. Predsedujoči mu poda odgovor, da bo KS pridobila
ustrezno informacijo in terminski plan sanacije; ◊ na cesti proti Novemu Gradu (na ovinku)
so poškodbe na cestišču, ki jih je potrebno sanirati v sklopu letnega vzdrževanja; ◊ Glušič
Igor poda vprašanje, ali se bodo izvajale kakšne aktivnosti v zadevi asfaltacije dovozne poti
Kovač Jožeta. Predsedujoči mu poda odgovor, da asfaltacija ceste ni mogoča, v kolikor je
lastništvo dovozne poti v zasebni lasti; ◊ Glušič Igor poda vprašanje, čigave se črpalke na
vodovodnem sistemu Jablanice v črpališčih, ki s priključitvijo na novi vodovodni sistem niso
več v uporabi (zajetje Jablanica, Zavine); ◊ ekološki otok na Jablanici – vloga je bila že
podana na Komunalo, potrebno urediti lastništvo z lastnikom zemljišča; ◊ Glušič Igor poda
prošnjo za nabavo slovenske zastave za namen izvedbe vaškega srečanja (kresovanje); ◊
izvedena je bila čistilna akcija (pobiranje odpadkov ob cestišču, obrez drevja) – potrebno
izvesti še obrez drobnih vej z mulčarjem (povprašati Gradnje, CGP);
VO VRH: ◊ v mesecu maju se predvideva prekrivanje strehe na cerkvi na Topolovcu;
VO KONJSKO: ◊ v teku je rekonstrukcija in asfaltacija ceste Laze-Rak-Šinkovec; ◊ v
občinskem proračunu so zagotovljena sredstva za izgradnjo povezave VH Laze-Konjsko,
istočasno z napeljavo optičnega omrežja;
VO LUKOVEC: ◊ dne 26.03. je bila izvedena čistilna akcija na Lukovcu, v sklopu katere so
se očistila območja Mali Lukovec, Lukovec, Jelše ter relacija Poganka – Orle nad vasjo
Lukovec, ki je najbolj onesnažen odsek z drobnimi odpadki (embalaže, plastenke,
pločevinke, folije) – podan predlog, da se krajane Orl obvesti glede prepovedanega
odlaganja odpadkov v naravo in metanja le-teh skozi avtomobilsko okno; ◊ nerešena je
asflatacija 200 metrskega odseka iz G1-5 do ovinka na Radni, ureditev uvoza iz glavne
ceste za potrebe avtobusnega prevoza; ◊ podana vloga za asfaltacijo ceste čez »Kavc« pridobljena so soglasja s strani lastnikov zemljišč, v pripravi je predračunska vrednost;
VO KRIŽ: ◊ v teku so aktivnosti za rekonstrukcijo in asfaltacijo ceste Vozenk, kakor tudi
makadamska ureditev ceste Gabrje-Veliki Vrh-Križ in asfaltacija obeh klancev (dogovor z
županom); ◊ aktivno potekajo dela na cerkvi na Kovečevem hribu; ◊ Knez Alojz poda
prošnjo za postavitev dveh cestnih ogledal na križišču LC Planina-Križ in JP Križ-Hrib-Kopar
in križišču LC Planina-Križ in JP Artiče-odcep Hribar; ◊ na določenih odsekih cest je
potrebno popraviti mudle - izveden bo terenski ogled skupaj z izvajalcem del;
VO KOMPOLJE: članico sveta za območje Kompolja se pisno obvesti glede formiranja
vaškega odbora;
53.6.14 sklep:
Svet KS se je seznanil s tekočimi aktivnostmi po vaških odborih in sprejel sklep:
1. da se izvede zasaditev drevoreda na relaciji gosp. poslopja župnije Boštanj –
pokopališče Boštanj in zasaditev manjkajočih drevesnic ob pločnikih pri OŠ Boštanj;
2. da se poravna obveznosti, ki izhajajo iz izgradnje JR ob pločniku pri OŠ Boštanj in
parkirišču na pokopališču;
3. da se odobri nabavo slovenske zastave za potrebe VO Jablanica;
4. da se poda vloga na Občino za postavitev cestnih ogledal za naselje Križ;
5. da se izvede terenski ogled poškodovanih cestišč in izvede sanacija lukenj in muld.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 14
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
V sklopu izgradnje HE na spodnji Savi je bilo podano v gradivo za sejo uporabno dovoljenje
za akumulacijski bazen HE Boštanj investitorjema HSE d.o.o. in Infra d.o.o.
Predsedujoči in Zalašček Alojz povesta, da na območju obrtne cone Boštanj prihaja do
dviga podtalnice zaradi dviga nivoja Save ob močnejšem deževju. Krajani v lastni režiji
niso bili uspešni pri vzpostavitvi kontakta s podjetjem Infra, zato bo na prošnjo krajanov
obrtne cone Boštanj KS urgirala na Infro in zahtevala sestanek s krajani in določitev
aktivnosti za sanacijo.
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Šlogar Juraj pove, da se na levi strani reke Save izvajajo aktivnosti za ureditev brežin,
medtem ko na desni strani, t.j. od bivše hiše Malešič do Loga, le-teh aktivnosti ni.
Potrebno je nasutje gramoza z utrditvijo na relaciji od bivše hiše Malešič do glavnega
kolektorja na Savi. Obstoječe stanje brežin ne opravlja svoje funkcije, saj ob visokih vodah
Save, le-ta prestopi bregove in naplavlja po predmetnem območju. Kljub večkratnim
pozivom s strani KS na Infro in obiskom g. Kepe iz MOP, ARSO, s strani Infre ni odziva.
Odgovor Infre je, da so vsa dela izvedli skladno s projektom in DLN za HE Blanca in da
želenega nadvišanja terena ne morejo izvesti. Tudi ni odziva iz Infre na predlog o ogledu
stanja na terenu. Zalašček Alojz bo izpostavil omenjeno problematiko na seji OS.
Šlogar Juraj pove, da nima informacije, kako je z izgradnjo zadrževalnikov naplavin na
Loškem in Globoškem potoku. Zalašček Alojz bo podal vprašanje na seji OS.
Šlogar Juraj pove, da je potrebno očistiti in postaviti ograjo na jašku na potoku Mivka
(jašek je zdrobljen). Jašek stoji na desni strani ceste smer Krško-Sevnica. Zadeva je bila
izpostavljena že pred 5 leti, vendar do danes še ni relazirano. Občinski svetniki podajo
vprašanje na seji OS.
Šlogar Juraj pove, da je živa meja, ki je onemogočala preglednost na cesto G1-5 obrezana,
tako da ni več zadržkov za postavitev cestnega ogledala ob glavni cesti G1-5 na Logu,
nasproti hiše Imperl Anotnije, Log 26.
Ad 15
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva za
prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsedujoči pove prisotnim, da bo 20.04.2011 sklicana občinska seja, zato povabi člane
sveta, da podajo vprašanja za naše občinske svetnike. Zalašček Alojz pove, da je bil na
prejšnji seji sprejet proračun za leto 2011 – 2012, s katerim v celoti ni zadovoljen. Izrazi
upanje, da bodo naknadno dane pobude za KS Boštanj upoštevane. Zalašček Alojz pove, da
bo zopet izpostavil vprašanje glede višine rente, ki se nanaša na HE Boštanj in HE Blanca in
ključ njene delitve.
Redenšek Maksimilijan pove, da bo pešpot ob G1-5 na odseku Radna – Lukovec izvedena, ko
bodo za ta namen rezervirana sredstva v občinskem proračunu. Poda še informacijo, da
CČN Sevnica na Logu deluje s 60% kapacitetami.
Predsedujoči predlaga, da se na seji OS poda vprašanje, kdaj se bodo pričele aktivnosti
glede razširitve uvoza iz G1-5 Sevnica-Krško na LC Radna-Lukovec, saj obstoječi uvoz ne
omogoča prevoz avtobusa (potrebno odstraniti postavljeno ograjo in primerno razširiti
križišče). Podati tudi vprašanje, kako je z asfaltacijo 200 m odseka od križišča LC RadnaLukovec z G1-5 in ureditev potoka Konjšca – obljubljeno, da bodo dela izvedena v sklopu
izgradnje HE.
Predsedujoči pove, da je Simončič Gregor opravičil svojo odsotnost na današnji seji, po
telefonu pa je sporočil, da bo na seji OS nasprotoval ukinitvi prevoza šolskega avtobusa na
relacijah Lukovec, Mrtovec in Šmarčna.
Ad 16
Razno – prošnje, dopisi
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
54.6.15 sklep:
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1. Gole Drago, Križ 13 – prošnja za pridobitev gramoza za utrditev cestišča na Križu →
prošnji se odobri (izvajalec del na Križu naj zadevo uredi v sklopu makadamskega
vzdrževanja; izda se naročilnica);
2. Osnovna šola Boštanj – prošnja za sponzorstvo državnega tekmovanja v rokometu →
prošnji se odobri izredna dotacija v višini 500,00 €;
3. KŠD Lukovec, sekcija Jurjevih pevcev iz Lukovca – prošnja za dotacijo za namen
nabave predpasnikov in klobukov za delovanje sekcije → prošnji se odobri v višini
200,00 €;
4. Kulturno društvo Godba Sevnica – prošnja za donatorstvo KD Godba Sevnica →
prošnji se odobri v višini 200,00 €;
5. Murenc Milan, Laze pri Boštanju 11 – prošnja za kamion peska za nasip ceste do
ribogojnice v Zapužah (Laze) → prošnji se odobri v višini 8 m3 peska;
6. Župnija Boštanj – prošnja za pomoč pri obnovi podružne cerkve na Topolovcu →
prošnji se odobri v višini 5.000,00 € v letu 2012 (dotacija za namen obnove ni
uvrščena v finančni plan za leto 2011. V kolikor bo v tekočem letu prišlo do
nerealiziranja investicij na ostalih proračunskih postavkah in do prerazporeditve
sredstev, se bo dotacija v višini 5.000,00 € nakazala že v letošnjem letu);
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Predsedujoči seznani prisotne, da zaposleni delavec preko javnih del opravlja urejanje
cestne infrastrukture po celotnem območju krajevne skupnosti, kar je povezano tudi z
njegovim lastnim prevozom na delovna območja. Predlaga, da se za namen prevoza na
delovišča in iz delovišč odobri povrnitev stroškov 40,00 € mesečno.
55.6.16 sklep:
Svet soglasno sprejme sklep, da se za namen prevoza na delovišča in iz delovišč za delavca
preko javnih del odobri povrnitev stroškov v višini 40,00 € mesečno.
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo priložen napovednik dogodkov v KS Boštanj za
obdobje april – junij 2011 in povabi vse prisotne, da se prireditev in srečanj udeležijo.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja zaključena ob 19.45 uri. Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta (med sejo
odide Lisec Tomaž).
Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Stopar Janez
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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