Boštanj, 21. junij 2011
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 14. junija 2011, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Glušič Igor, Knez Alojz, Knez Vincenc, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar
Janez, Šlogar Juraj, Udovč Jože, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Simončič Gregor – občinski svetnik, Šnuderl Ivan – član NO, 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 10 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 6. redne seje z dne 19.04.2011 ter
imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika,
3. pregled in potrditev finančne situacije za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Križ –
Vozenk in JP Laze – Gavžna Gora – Rak,
4. pregled in potrditev finančne situacije za dograditev javne razsvetljave OŠ Boštanj
– pešpot in parkirišče na pokopališču Boštanj,
5. potrditev cenika za vzdrževanje in najemnino po posameznih pokopališčih
(pokopališče Boštanj, Kompolje in Log),
6. izvajanje pokopališke dejavnosti v KS Boštanj,
7. seznanitev s smernicami za načrtovanje prostorskih ureditev za daljnovod 2 x 110
kV Trebnje – Mokronog – Sevnica,
8. tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
9. predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
10. seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in gradiva
za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo svetniki
OS),
11. razno – prošnje, dopisi.
56.7.1 sklep:
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v obliki kot je predlagan tudi soglasno
sprejet.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 19.04.2011 ter imenovanje
dveh overiteljev bodočega zapisnika
Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 6. redne seje z dne 19.04.2011 in poda povzetek
realizacije sprejetih sklepov. Pove, da računi izvajalcem zimske službe še niso bili v celoti
poravnani, vendar si prizadeva za poravnavo obveznosti v čim krajšem času. Na občino je
bil poslan dopis s predlogi za kategorizacijo javnih poti na območju KS Boštanj. V celoti so
bile nakazane dotacije društvom v naši KS Boštanj skladno s potrjenim predlogom
razdelitve finančnih sredstev.
Podpredsednik Šlogar Juraj pove, da je KS v zadevi prodaje podstrešne etaže v
večnamenskem objektu na Logu prejela dopis s strani občine, v katerem so navedeni
kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni, da se prodaja realizira. Trenutno potekajo dogovori za
izdelavo cenitvenega poročila.
Predsedujoči pove, da se je pogovarjal z bivšim predsednikom vodovodnega odbora
Jablanica, Pešec Vinkom, glede črpalk, ki s priključitvijo naselja Jablanica in Veternik na
novi vodni vir, niso več v funkciji. Dogovorjeno je bilo, da se črpalke pregledajo in
prodajo, finančna sredstva pa se nakažejo na KS za namen vzdrževanje vodovodnega
sistema Boštanj – levi breg.
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
57.7.2 sklep:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku za 6. redno sejo z dne 19.04.2011 ni. V potrjeni
obliki bo objavljen na spletni strani KS Boštanj.
Za overitelja sta predlagana Androjna Boris in Knez Alojz.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 3
Pregled in potrditev finančne situacije za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Križ – Vozenk
in JP Laze – Gavžna Gora - Rak
Predsedujoči poda v obravnavo finančno situacijo za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Križ –
Vozenk v dolžini cca. 1.100 metrov. Vrednost izvedenih del znaša 35.354,00 €, od tega so
uporabniki ceste sodelovali s finančnimi vložki v skupni višini 10.250,00 €. Predsedujoči
pove, da je cesta kvalitetno zaključena in v zadovoljstvo uporabnikom. Obračun izvedenih
del je potrjen tudi s strani člana sveta, Knez Alojza. Račun izvajalca del, Gradnje d.o.o. bo
v celoti poravnan do prihodnjega meseca.
58.7.3 sklep:
Svet KS je potrdil račun izvajalca del Gradnje d.o.o. za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Križ
– Vozenk v dolžini cca 1.100 metrov v skupni višini 30.124,80 €.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo finančno situacijo za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP Laze –
Gavžna Gora – Rak v dolžini cca. 1.100 metrov. Vrednost izvedenih del znaša 31.913,78 €,
od tega so uporabniki ceste sodelovali s finančnim vložkom v skupni višini 5.000,00 €. V
sklopu rekonstrukcije ceste je bil rekonstruiran tudi priključek javne poti na lokalno cesto,
ki v prejšnji izvedbi ni omogočal varnega priključevanja na javno pot iz smeri Konjsko –
Laze. Posodobitev ceste je kvalitetno zaključena in v zadovoljstvo tamkajšnjim krajanom.
Obračun izvedenih del je potrjen tudi s strani člana sveta, Stopar Janeza. Račun izvajalca
del, Gradnje d.o.o. bo poravnan predvidoma v mesecu septembru.
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59.7.4 sklep:
Svet KS je potrdil račun izvajalca del Gradnje d.o.o. za rekonstrukcijo in asfaltacijo JP
Laze – Gavžna Gora – Rak v dolžini cca 1.100 metrov v skupni višini 32.296,53 €.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 4
Pregled in potrditev finančne situacije za dograditev javne razsvetljave OŠ Boštanj –
pešpot in parkirišče na pokopališču Boštanj
Predsedujoči pove, da se je že dalj časa kazala potreba po dograditvi javne razsvetljave na
spodnjem delu parkirišča na pokopališču Boštanj. V večernih in nočnih urah je opaziti
skupine posameznikov, ki se zadržujejo na spodnjem parkirišču. Javni delavec je že v
preteklosti na tem delu našel odpadke, kot so pločevinke, plastenke, ovitki cigaretnih
škatlic, itd. Z namenom preprečitve zbiranja posameznikov se je v sodelovanju z občino
dogradila javna razsvetljava s postavitvijo 4 svetilk, ki so v celoti osvetlile parkirni del
pokopališča Boštanj.
V naselju Boštanj pa je bilo potrebno poskrbeti za varnost pešcev in osvetliti zgrajeni
pločnik pri OŠ Boštanj, pešpot in prehod za pešce na lokalni cesti. Pešpot, ki vodi od
pločnikov pri OŠ Boštanj do strnjenega dela novega naselja služi predvsem osnovnošolcem,
ki se z uporabo pešpoti izognejo hoji po LC Globela, ki je z vidika pešca neustrezna (gost
promet v jutranjih urah, brez pločnikov, zgrajene škarpe ob cesti). Pešpot bo tudi v
prihodnje imela pomembno vlogo, predvsem ob rekonstrukciji LC Globela. Ob pločniku so
bile postavljene 4 svetilke, ob pešpoti pa 2 svetilki.
Obe investiciji sta se izvajali v sodelovanju z občino Sevnico, ki je tudi plačnik porabljene
električne energije na javni razsvetljavi. Sklenjen je bil dogovor, da KS v celoti poravna
gradbena dela, medtem ko se elektro material poravna s strani občine.
Predsedujoči poda obe finančni situaciji, ki sta predloženi v gradivu za sejo, v obravnavo.
Lisec Tomaž podpre dograditev javne razsvetljave na obeh odsekih in poda predlog, da se v
prihodnje planira nakup reflektorjev za osvetlitev igrišča pri OŠ Boštanj. Na igrišču zaradi
neprimerne osvetlitve ni mogoče izvajati večernih/nočnih športnih aktivnosti (npr. nočni
nogomet), ki je aktualen predvsem v toplejših mesecih. Nakup in financiranje je potrebno
uskladiti z OŠ Boštanj.
Zalašček Alojz opozori, da včasih na igrišču pri OŠ Boštanj skozi vso noč gorijo luči, zato
predlaga, da se zadevo preveri pri koncesionarju in OŠ Boštanj.
60.7.5 sklep:
Svet KS je potrdil račun izvajalca del Elektromehanika Gregorič Brane s.p. za dograditev
javne razsvetljave na odseku OŠ Boštanj – pešpot v skupni višini 1.726,63 €.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
61.7.6 sklep:
Svet KS je potrdil račun izvajalca del Elektromehanika Gregorič Brane s.p. za dograditev
javne razsvetljave na spodnjem delu parkirišča na pokopališču Boštanj v skupni višini
2.587,85 €.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
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Ad 5
Potrditev cenika za vzdrževanje in najemnino po posameznih pokopališčih
(pokopališče Boštanj, Kompolje in Log)
Predsedujoči poda uvodne besede o potrditvi cenika za vzdrževanje in najemnino po
posameznih pokopališčih v KS Boštanj. Vsako leto se na svetu KS obravnava cenik za
vzdrževanje pokopališča in najemnino grobov, ki mora slediti stroškom, ki nastajajo na
predmetnih pokopališčih. Iz naslova vzdrževanja pokopališča se krijejo stroški tekočega
urejanja dostopnih poti, peskanje, obrez cipres in dreves, košnja zelenice, škropljenje,
največji del prihodkov pa je namenjen plačilu odvoza mešanih odpadkov in odpadnih
nagrobnih sveč. Iz naslova najemnine grobov pa se zbirajo sredstva za kritje manjših
investicijskih del, ureditev ozvočenja, zelenega dela na pokopališču, parkirnih prostorov,
zasaditev dreves, itd. Veljavna cenika za pokopališče Boštanj in pokopališče Kompolje sta
bila potrjena na svetu KS in na seji občinskega sveta Občine Sevnica.
Predsedujoči predstavi prisotnim tudi cenik za najem groba in vzdrževanje pokopališča, ki
velja za pokopališče v Sevnici in je v primerjavi s cenami na pokopališču Boštanj bistveno
višji. Veljavni cenik za pokopališče Boštanj je bil sprejet leta 2007 in je ostal skozi vsa leta
nespremenjen, kljub povečanim stroškom za tekoče vzdrževanje.
Predsedujoči predlaga, da se cene za vzdrževanje pokopališča in najem groba povišajo za
30% ter poda predlog v obravnavo.
Zalašček Alojz se strinja, da so cene na pokopališču Sevnica bistveno višje, vendar
nasprotuje tolikšnemu enkratnemu povišanju cen. Predlaga, da se cene povišajo za 20%.
Lisec Tomaž se strinja, da so cene, ki veljajo na pokopališču Boštanj simbolične v
primerjavi s pokopališčem Sevnica. Prav tako je mnenja, da je potrebno s prihodki iz
vzdrževanja pokopališča v celoti kriti nastale stroške, med katerimi največji delež prispeva
odvoz smeti. Z dvigom cen se strinja, vendar ne v enkratnem povišanju za 30%. Predlaga,
da se najemnike grobov pisno obvesti o povišanju cen in določi obračunsko obdobje po
višjih cenah (npr. s 1.1.2012).
Predsedujoči na podlagi razprave oblikuje dva predloga povišanja cen:
1. predlog: najemnike grobov se pisno obvesti, cene se povišajo s 1.1.2012;
2. predlog: najemnike grobov se pisno obvesti, cene se povišajo takoj, to pomeni že z
izdajo položnic v letošnjem letu.
Predsedujoči poda predloga v obravnavo.
Šnuderl Ivan pove, da ga je ob proslavi TVD Partizana Boštanj g. Cerar Miro povprašal, ali
je Dremelj Alojz pokopan v Boštanju. Ob vprašanju se je spomnil tudi na njegov grob in
urejenost le-tega. Pove, da je kapelica potrebna obnove, zato predlaga, da vzdrževalna
dela izvede delavec KS.
Zalašček Alojz se vključi v razpravo in pove, da so najemniki groba tisti, ki so dolžni skrbeti
za urejenost svojega grobnega prostora in KS brez soglasja najemnika v urejenost groba ne
sme posegati. Predlaga, da se najemniku pošlje vljudnostni dopis glede potrebe po ureditvi
groba. V kolikor najemnik ne more zagotoviti obnove, s soglasjem le-tega obnovo kapelice
izvede KS.
Šnuderl Ivan izpostavi tudi potrebno po ureditvi žarnih grobov, ki je bila ideja prejšnjega
predsednika Kogovšek Marjana.
Predsedujoči in Zalašček Alojz mu podata odgovor, da so žarni grobovi predvideni tudi na
pokopališču Boštanj v sklopu celostne ureditve dostopnih poti na pokopališču in s tem tudi
določitve lokacij za vrsto grobov (žarni, klasični). Idejno zasnovo bo pripravil Zgonec Tone
in je trenutno v fazi priprave. Osnutki ureditve vhoda na pokopališče so že pripravljeni, v
pripravi pa je tudi prikaz ureditve dostopnih poti. Predsedujoči še doda, da se ureditev
obeh vhodov na pokopališče in osrednjega dela na starem delu pokopališča, kjer je
postavljen križ, predvideva izvesti že v letošnjem letu pred 1. novembrom.
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62.7.7 sklep:
Svet soglasno sprejme sklep, da se cene za najem groba in vzdrževanje pokopališča Boštanj
povišajo za 20%. Do naslednje seje se pripravi predlog povišanja cen za posamezno
postavko in obvestilo najemnikom grobov.
Šlogar Juraj seznani prisotne, da cene za najem groba in vzdrževanje pokopališča na
pokopališču Log sledijo cenam na pokopališču Boštanj. Grobnina na pokopališču Log se
pobira s strani Odbora za pokopališko dejavnost Log, ki tudi v celoti skrbi za urejenost
pokopališča in mrliške vežice Log.
Predsedujoči poda v obravnavo cenik za pokopališče Kompolje. Veljavni cenik je bil
potrjen na seji sveta KS in občinskem svetu Občine Sevnica v letu 2008 in je do sedaj ostal
nespremenjen. Na pokopališču Kompolje se najemnikom groba zaračunava le strošek za
tekoče vzdrževanje pokopališča. Predsedujoči poda cenik v razpravo. Razprave ni.
63.7.8 sklep:
Svet KS je soglasno potrdil veljavni cenik za pokopališče Kompolje, cena za tekoče
vzdrževanje ostaja nespremenjena, zato se obračun za leto 2010 vrši po ustaljeni praksi.
Ad 6
Izvajanje pokopališke dejavnosti v KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi izvajanja pokopališke dejavnosti v KS Boštanj.
Na svojem območju imamo tri pokopališča - pokopališče Boštanj, pokopališče Log in
pokopališče Kompolje in dve mrliški vežici – mrliška vežica v Boštanju in mrliška vežica na
Logu. Za potrebe pokopališča Boštanj in Kompolje se uporablja mrliška vežica v Boštanju.
Vsa dokumentacija, evidence in plačilni promet v zadevi pokopališča Boštanj, mrliške
vežice Boštanj in pokopališča Kompolje se urejajo na Krajevni skupnosti Boštanj, medtem
ko le-to za pokopališče Log in mrliško vežico Log opravlja Odbor za pokopališko dejavnost
Log (kontaktna oseba Knez Branko).
Na Krajevni skupnosti Boštanj razpolagamo z evidenco najemnikov za pokopališče Boštanj
in Kompolje. V preteklem letu so bili v sodelovanju z Občino Sevnica in Geodetskim
zavodom Celje izdelani digitalni katastri grobov za pokopališče Boštanj, Kompolje in Log,
vendar KS z njimi ne razpolaga.
Zemljišča, ki se nanašajo na pokopališče Boštanj s pripadajočo infrastrukturo (mrliška
vežica, parkirišče) so v lasti KS Boštanj, razen starega dela pokopališča, ki ima status
javnega dobra.
Zemljišča, ki se nanašajo na pokopališče Kompolje so v lasti Rimokatoliške cerkve (župnije
Boštanj), Mašne in ubožne ustanove in delno tudi v lasti Občine Sevnica.
Zemljišča, ki se nanašajo na pokopališče Log s pripadajočo infrastrukturo (mrliška vežica,
parkirišče) so v lasti Rimokatoliške cerkve (župnije Boštanj), Občine Sevnica in KS Boštanj.
Ob prvem najemu groba se z najemnikom sklene najemna pogodba, ki opredeljuje
obveznosti in pravice najemnika in upravljavca pokopališča. Cenik za storitve na
pokopališču Boštanj in za mrliško vežico Boštanj je bil potrjen na 8. redni seji občinskega
sveta Občine Sevnica z dne 19.09.2007. Cenik je ostal nespremenjen do letošnjega leta.
Skladno z zakonodajo se je v letu 2008 spremenila davčna stopnja (iz 8,5% na 20%).
Cenik za storitve na pokopališču Kompolje pa je bil potrjen na 15. redni seji občinskega
sveta Občine Sevnica z dne 29.09.2008. Cenik je ostal nespremenjen, skladno z zakonodajo
se je v letu 2008 spremenila davčna stopnja (iz 8,5% na 20%).
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Odbor za pokopališko dejavnost Boštanj ima sprejet interni pravilnik/akt o opravljanju
pogrebnih storitev, t.j. pokopališki red na pokopališču Boštanj in mrliški vežici Boštanj.
Izvajanje pogrebne dejavnosti in pogrebne svečanosti na pokopališču Boštanj in Kompolje
izvaja večinoma Komunala d.o.o. Sevnica v sodelovanju s KS Boštanj. Svojcem pokojnika se
prepušča odločitev glede izbire izvajalca za namen ureditve pokojnika, prevoz pokojnika,
urejanje dokumentacije, medtem ko izkop in zasip jame ter vodenje in izvajanje pogrebne
svečanosti opravi Komunala d.o.o. Sevnica.
Pred izvedbo pogrebne svečanosti dobijo svojci pokojnika vse potrebne informacije na KS
Boštanj, pri kateri tudi prevzamejo ključe mrliške vežice, oddajo potrebne podatke za
sestavo obvestila o smrti in pogrebu, določi se lokacija pokopa, podpiše se najemna
pogodba v primeru prvega najema groba, seznanjeni so z zastavonošo in ozvočitvijo
pogrebne slovesnosti ter s cenikom storitev (uporaba mrliške vežice, prvi najem groba,
letna najemnina in vzdrževanje pokopališča, nošenje zastave). Pogrebno slovesnost
organizira izvajalec pogrebne službe, v dogovoru s predstavnikom verske skupnosti (v
primeru verskega obreda). Dodatne želje krajanov se upoštevajo v skladu s krajevnimi
običaji.
Urejanje pokopališča Boštanj se vrši preko KS Boštanj s pomočjo zaposlenega delavca za
urejanje komunalne infrastrukture in zunanjih izvajalcev. Redno urejanje pokopališča
zajema vzdrževanje povezovalnih poti, urejanje in košnja zelenic oz. zelenega dela
pokopališča, urejanje in vzdrževanje žive meje ter dreves, čiščenje in odstranjevanje
snega, škropljenje, peskanje pokopališča, urejanje in vzdrževanje ostalih površin na
pokopališču (parkirišče in dovozne poti), zasaditev in urejanje cvetličnih korit. Odvoz
odpadkov in odpadnih nagrobnih sveč se vrši preko Komunale d.o.o. Sevnica.
Vzdrževalna dela na skupnih objektih in naprava se izvajajo na podlagi predlogov
predstavnikov Odbora za pokopališko dejavnost Boštanj, katerega predsednik je Udovč
Alojz.
Predsedujoči poda v obravnavo tudi veljavni pokopališki red na pokopališču Boštanj in
mrliški vežici Boštanj ter pogodbo o najemu groba, ki so predloženi v gradivu za sejo.
Razprave ni.
64.7.9 sklep:
Svet KS se je seznanil z izvajanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti v KS Boštanj. O
predmetni zadevi se pisno obvesti Občino Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.

Ad 7
Seznanitev s smernicami za načrtovanje prostorskih ureditev za daljnovod 2 x 110 kV
Trebnje – Mokronog – Sevnica
Predsedujoči pove, da se na državnem nivoju pripravlja načrt prostorskih ureditev za
daljnovod 2 x 110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica. Cilj načrtovane prostorske ureditve je
odprava številnih problemov na področju kakovostne in nemotene oskrbe tega območja z
električno energijo. Za obstoječe daljnovodno omrežje so značilne slabe obratovalne
razmere, visoki padci napetosti, težave pri zagotavljanju rezervnega napajanja, ob vsem
tem pa tudi naraščajoči odjem. Okvirna dolžina celotne trase znaša okoli 23 km. V gradivu
za sejo je predložen povzetek za javnost s predlaganimi variantami trase daljnovoda.
Pove, da je trenutno zadeva v začetni fazi. Na občini je bil sklican sestanek z
investitorjem, projektantom in tudi predstavniki posameznih KS, ki tangirajo na navedeni
projekt. S strani KS so se sestanka udeležili poleg predsednika, še Lisec Tomaž in Zalašček
Alojz. Predsedujoči pove, da bo v kasnejših postopkih izvedena tudi javna razgrnitev, kjer
bo možno podati pripombe in predloge.
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Na sestanku je bilo podan predlog - zahteva, da mora biti trasa daljnovoda od izhod iz RTP
Sevnica v dolžini cca. 500 m kablirana. Sprejeta je bila varianta B z posameznimi
odstopanji na določenih območjih (RTP Sevnica – Grahovica – Vrh (Vintar) – pod zaselkom
Dobje – vrh »karnic« - naselje Križišče). Investitor mora vse postopke v zvezi izplačil
odškodnin urediti z lastniki nepremičnin, na katerih bo povzročena škoda.
Možic Ivan se vključi v razpravo in pove, da mora predlagano varianto poteka trase
daljnovoda obravnavati tudi vaški odbor Vrh – Okič, ki tudi tangira na načrtovano
prostorsko ureditev. Predsedujoči mu poda odgovor, da je projekt v začetni fazi, v
kasnejših postopkih bodo lahko VO Vrh – Okič in lastniki zemljišč še vedno pravočasno
podali svoje zahteve, pripombe in predloge.
Šnuderl Ivan postavi vprašanje, kakšne prednosti bo dobila KS v zameno za tako velik poseg
v prostor in naravno okolje. Predsedujoči mu poda odgovor, da je bila dana zahteva po čim
manjšem povzročanju škode v okolju in nujno kabliranje v zgornjem delu Boštanja.
65.7.10 sklep:
Svet KS se je seznanil s smernicami za načrtovanje prostorskih ureditev za daljnovod 2 x
110 kV Trebnje – Mokronog – Sevnica.
Izid glasovanja: 10 za 0 proti (prisotnih 10).
Sklep sprejet.
Ad 8
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi aktivnosti po vaških skupnostih:
VO LUKOVEC: ◊ sklican je bil sestanek s predstavnikom občine, Gobec Radom, Povše
Francem st. in predstavnikom VO Lukovec glede ureditev cestnega odseka na Radni, uvoza
LC na G 1-5 na Radni – konkretnih odgovorov glede v preteklosti obljubljenih ureditev ni
bilo; ◊ sklican je bil tudi sestanek z županom o neizvedenih ureditvah v sklopu HE Blanca;
podan je bil predlog s strani župana, da se skuša z lastnikom zemljišča g. Žnidaršičem
dogovoriti za brezplačen odstop zemljišča za namen rekonstrukcije uvoza na G1-5; do
sedaj dogovor z lastnikom zemljišča ni bil uspešen; ◊ Androjna Boris povabi vse zbrane na
turnir v nogometu, ki bo organizirano s strani KŠD Lukovec in državno tekmovanje v
vlečenju vrvi, ki ga bo organiziralo Športno društvo Gamsi;
VO LOG: ◊ na terenu se pojavljajo težave, zaradi nespoštovanja dogovorjenih aktivnosti in
površnega pristopa k sanaciji tekoče problematike na terenu; v gradivu za sejo je
predložen dopis, v katerem so navedene še vedno odprte zadeve glede kanalizacije Log;
Šlogar Juraj naproša člane občinskega sveta za pomoč, da bodo obljubljene zadeve v celoti
narejene kot je bilo dogovorjeno; ◊ predstavljene so tekoče aktivnosti, ki potekajo v
sklopu ureditve potoka Mivka; ◊ Šlogar Juraj poda vprašanje članom občinskega sveta, da
pridobijo informacijo, kolikšna so planirana sredstva za ureditev Loga; ◊ izpostavi
problematiko ureditve vhoda na privatno zemljišče Savinc Pavleta; zanima ga, kako bo z
odkupom zasedenega dela parcele; ◊ izpostavi tudi problematiko ureditve parkirnih mest
ob Loškem potoku pri VČN objektu.
Lisec Tomaž pove, da mora zaradi obveznosti predčasno zapustiti sejo. Pove, da je pod
točko 11. proti nakazilu dotacije v višini 700,00 € Univerzi za tretje življenjsko obdobje.
Odide Lisec Tomaž.
VO BOŠTANJ: ◊ neporavnane obveznosti iz naslova obnove TVD Partizana Boštanj iz leta
2010 bodo poravnane do konca meseca junija; v letošnjem letu je potrebno pričeti z
aktivnostmi opremljanja kuhinje, pridobiti dodaten zaprti prostor pod nadstreškom in
urediti balinišče; ◊ aktivnosti glede obnove mostu čez Mirno so v fazi mirovanja, zaradi
nepotrjenega plana na državnem nivoju; ◊ izvedena je bila terenska obravnava z lastniki
zemljišč v sklopu rekonstrukcije LC Globela – Teraž; hiša Zagrajšek je odkupljena in
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plačana kupnina lastniku; v naslednjem letu bo izveden razpis in izbran izvajalec del; ◊ v
pripravi je idejna zasnova ureditve HE Boštanj – OŠ Boštanj – ŽP Boštanj; ◊ v dvorani
Partizana Boštanj bodo s strani DRSC organizirane delavnice, kjer se bodo študenti
gradbene in prometne smeri pripravili predloge ureditve državnih cest ob Savi (obvoznica,
3. razvojna os); ◊ na področju vodooskrbe je bila dokončana povezava vrtine B-4 in B-2 v
dolini Grahovice; ◊ v naslednjih dneh se predvideva s strani Komunale priključitev
uporabnikov na območju Apnenika na vodovodni sistem Boštanj – levi breg in zamenjava
števcev;
VO KRIŽ: ◊ dosežen je bil dogovor z županom glede asflatacije 3 kritičnih odsekov na cesti
Gabrje – Veliki vrh – Križ; asfaltacija vseh treh klancev bo v prihodnjem mesecu, dela pa bo
izvedlo podjetje Gradnje d.o.o. in CGP d.d. Novo mesto; dogovorjena je bila tudi finančna
konstrukcija – asfaltacija se krije iz tekočega vzdrževanja cest proračuna Občine Sevnica,
zemeljska dela pa bodo krita iz tekočega vzdrževanja JP in površin proračuna KS; ◊ tekoče
se izvajajo dela na obnovi cerkve Kovačev hrib – streha je prekrita, izvedena je drenaža –
Knez Alojz poda prošnjo Povše Franc st. za finančno pomoč pri obnovi;
VO KONJSKO: ◊ na vrhu Laz ob LC je potrebno postaviti avtobusno postajališče – preveriti
na občini postavitev AP;
VO ŠMARČNA: ◊ izvedeno je bilo prvo skupno srečanje krajanov v novi cerkvi; dela se
izvajajo tekoče – zidovi so že ometani, manjkajo še tlaki, elektro priključek in zunanja
ureditev; ◊ pridobljena bodo vsa soglasja – služnosti s strani lastnikov zemljišč za
kanalizacijo Šmarčna; ◊ še vedno ostaja odprta cesta Šupa – Šmarčna; ◊ Knez Vinko poda
vprašanje, kako bodo v prihodnje organizirani avtobusni prevozi šoloobveznih otrok glede
na obravnavo pereče problematike na prejšnji seji občinske seje – s strani občinskih
svetnikov mu je podan odgovor, da se predlogi zamrznejo in se skušajo prevozi medseboj
uskladiti in ne ukiniti;
VO VRH: ◊ v mesecu maju je bila prekrita cerkev Topolovec in urejena okolica, neizvedeno
je še odvodnjavanje in strelovod;
VO JABLANICA: ◊ Glušič Igor pove, da bo organizirano že tradicionalno vaško srečanje
krajanov Jablanice in Novega Gradu in povabi vse prisotne, da se omenjenega srečanja
udeležijo, kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo, glasbo in športne igre; ◊ pojavlja se
težnja, da bi zopet oživili ustanovljeno Športno društvo Jablanica; ◊ cestni odsek Jablanica
(Staro Dobje) – Kovač Jože je skladno z dogovorom prepisano v javno dobro – v začetku leta
podana vloga za asflatacijo ceste v dolžini okoli 400 metrov;
V gradivu za sejo so bili predloženi naslednji dokumenti:
o dopis KS na občino Sevnica v zadevi rešitve problematike LC Radna – Lukovec v
dolžini 200 metrov,
o dopis KS na občino Sevnica v zadevi dviga podtalnice v obrtni coni Boštanj,
o poročilo KS na Komunalo Sevnica v zadevi izvedenih čistilnih akcij v KS Boštanj,
o dopis KS na občino Sevnica v zadevi kanalizacije Log,
o odgovor občine Sevnica v vezi projekta kanalizacija Log (priloga: odgovor Infre).
Ad 9
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del
V sklopu izgradnje HE na spodnji Savi ni bilo aktivnosti pomembnih za KS Boštanj.
Ad 10
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki KS)
Predsedujoči povabi člane občinskega sveta Občine Sevnica, da podajo povzetek zadnje
sklicane seje občinskega sveta. Simončič Gregor in Zalašček Alojz povesta, da je bila
najbolj izpostavljena točka opravljanja šolskih prevozov v Občini Sevnica. Člani občinskega
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sveta so na seji izpodbijali podane predloge ukinitve šolskih prevozov, saj je
nesprejemljivo, da se racionalizacija stroškov izvaja na račun šoloobveznih otrok.
Ad 11
Razno – prošnje, dopisi
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na
KS Boštanj:
66.7.11 sklep:
1. OŠ Boštanj: zahvala za sponzorstvo ob izvedbi finala državnega prvenstva za dečke
v rokometu, dne 15.4.2011;
2. PGD Boštanj: vloga za pomoč pri izvedbi srečelova na vrtni gasilski veselici pod
lipami v Boštanju → prošnji se odobri v smislu 2 knjig Boštanj 800 let;
3. VO Šmarčna in Gasilska enota Šmarčna: prošnja za pomoč pri izvedbi srečelova na
vrtni veselici na Šmarčni → prošnji se odobri v smislu 1 knjige Boštanj 800 let;
4. KD Ljudski pevci Boštanj: prošnja za sponzorstvo ob izvedbi tradicionalnega
srečanja ljudskih pevcev → prošnji se odobri v smislu 4 knjig Boštanj 800 let;
5. MePZ župnije Boštanj: prošnja za sponzorstvo ob izvedbi srečanja dekanije Trebnje
→ prošnji se odobri v višini 100,00 € (naročilnica za izvedbo pogostitve);
6. Vaška skupnost Log, KŠD Log – sekcija šinjekadija: prošnja za sponzorsko pomoč ob
izvedbi jubilejne 25. šinjekadije → prošnji se odobri v višini 100,00 €;
7. Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji: prošnja za pomoč ob izvedbi premiernega
koncerta → prošnji se odobri v višini 142,00 € (plačilo stroškov SAZAS-u, stroškov
snemanja zgoščenke);
8. Društvo upokojencev Sevnica: prošnja za donacijo za delovanje društva → prošnji
se odobri v višini 200,00 €;
9. Vaška skupnost Jablanica: prošnja za pomoč ob izvedbi vaškega srečanja → prošnji
se odobri v višini 100,00 €;
10. Varstveno delovni center Krško – Leskovec: prošnja za donacijo ob izvedbi letovanja
ob morju v Ankaranu → prošnji se odobri v višini 100,00 €;
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči predlaga, da se o sledeči prošnji glasuje ločeno od ostalih prošenj društev in
poda v obravnavo prošnjo Društva univerza za tretje življenjsko obdobje za sponzorska
sredstva pri ureditvi Mestnega parka Sevnica. Društvo želi s svojim prispevkom urediti
drevored kostanjev v Mestnem parku Sevnica. Za uresničitev pobude je predlagana gradnja
Litopunkturnega kroga z vklesanimi kozmogrami. Društvo se obrača na KS z vlogo za
sofinanciranje Litopunkturnega kroga v višini prispevka enega kamna, ki znaša 700,00 €. Po
širši razpravi je sprejet sledeči sklep.
67.7.12 sklep:
Svet je soglasno sprejel sklep, da se Društvu univerza za tretje življenjsko obdobje
odobrijo sredstva v višini prispevka enega kamna, ki znaša 700,00 €.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči pove, da bo pisarna krajevne skupnosti v času od 18. julija do 29. julija
zaprta, zaradi koriščenja letnega dopusta.
Možic Ivan pove, da je potrebno izvesti terenski ogled na LC Vrh, odsek Topolovec v zadevi
ureditve odvodnjavanja na navedenem odseku. Obstoječi propust je potrebno sanirati in
nižje ležeče izvesti še dodatni propust. Predlaga se ogled na terenu s predstavnikom
občine, Gobec Radom.
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Predsedujoči pove, da so na KS prispeli načrti z vrisanimi trasami predvidenega
širokopasovnega optičnega omrežja in pozove člane sveta, da si trase omrežja za svojo
vaško skupnost ogledajo v pisarni KS ter podajo svoje predloge.
Šnuderl Ivan poda predlog, da se izvede ureditev arhiva KS Boštanj, saj je le-ta neurejen in
ne omogoča transparentnega pregleda arhivske dokumentacije. Pove, da je potrebno v prvi
vrsti zagotoviti ustrezen prostor in dokumentacijo skladno s predpisi tudi urediti.
Predsedujoči se prisotnim zahvali za razpravo in sodelovanje.
Seja zaključena ob 21.45 uri. Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta (med sejo
odide Lisec Tomaž).
Zapisala:
Veselinovič Jasmina

Androjna Boris
Overitelj

Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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