Številka: 013 – 0003/2015
ZAPISNIK
5. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 11. marca 2015, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Karlovšek Brigita, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Jure, Udovč Jože,
Zalašček Alojz, Tramte Janez, Glušič Igor.
Ostali prisotni:
Simončič Milan, Dušan Markošek, Roman Perčič, Marjetka Flisek.
Odsotni: Knez Vinko, Lisec Tomaž – opravičeno odsotna.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS 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 8 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 4. redne seje sveta z dne 20.01.2015,
3. Predstavitev OPPN za območje Dolenji Boštanj Križ,
4. Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj,
5. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2014,
6. Seznanitev s finančnim planom za leto 2015,
7. Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj,
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 Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
11. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
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Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 20.01.2015
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.
Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 4. redne seje z dne 20.01.2015 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 3
Predstavitev OPPN za območje Dolenji Boštanj Križ
Predsedujoči pozdravi predstavnika Savaprojekt Krško, izdelovalca strokovne podlage za
izdelavo OPPN Stanovanjska soseska Boštanj – Sv. Križ.
Strokovna podlaga je celostna obravnava tako prometne ureditve z dostopnimi potmi, parcel
namenjeni gradnji, vrsto objektov in urbanistične pogoje, urejanje zelene površine ter otroška
igrišča za potrebe nove stanovanjske soseske kot tudi možnost priključevanja na obstoječo
GJI.
Za omenjeno območje, ki je veliko cca 15 Ha, sta izdelani dve varianti vizije razvoja, ki jih je
potrebno preučiti, zbrati mnenja in pobude krajanov. Izbrana varianta se nato obravnava na
občinskem svetu, ki jo tudi potrdi. Izdelovalec je pri predstavitvi uporabil grafični del
postavitve objektov in infrastrukture ter tekstovni del in poudaril, da se OPPN izdela
dolgoročno za obdobje 20 let.
Varianta 1
Krajinska vizija razvoja: V tej varianti nova pozidava pretežno sledi (v SV delu) obstoječi
pozidavi v smislu orientacije hiš in smeri ulic. V Z delu, kjer je teren nagnjen se pojavlja nov
tip terasastih stanovanjskih hiš in blokov. Koncept je zasnovan tako, da se večji volumni kar
se da lepo vkomponirajo v krajino in s tem ohranijo njen naravni videz.
Notranji razvoj naselja: Naselje se deli na tri zaključne enote: stanovanjski del, poslovno
trgovski del in zeleni del.
Stanovanjski del ima centralni trg. Na jugozahodni strani trga se teren postopoma dvigije. V
tem delu so predvideni terasasti stanovanjski bloki. V stanovanjskih blokih, ki mejijo na trg so
v pritličjih predvideni lokali in prostori z javnimi funkcijami. Na severovzhodni strani trga se
volumni manjšajo. V tem delu so samostojne enodružinske hiše. V vmesnem prostoru ob
obeh straneh trga je pas vrstnih hiš.
Poslovno-trgovski del je sestavljen iz manjših poslovno-trgovskih enot, ki so poljubno
oblikovane glede na potrebe investitorja.
Zeleni del ostane čimbolj nepozidan in je v prvi vrsti namenjen oddihu, športu in rekreaciji.
Površine za oddih, rekreacijo in šport: V pobočju pod cerkvijo je na novo zasnovana božja
pot ob kateri je zunanji prireditveni prostor v obliki naravnega amfiteatra, namenjen tako
cerkvenim, kakor tudi posvetnim kulturnim dogodkom. Poleg ureditvenega prostora je
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umetno jezero in večje parkirišče (s prostorom za parkiranje avtobusov). V ozkem pasu med
cesto in strmim pobočjem na skrajnem Z delu je urejeno parkirišče za avtodome z vso
potrebno infrastrukturo. Sprehajalna pot, ki poteka skozi zeleni del s v tem delu z nadhodom
preko ceste poveže z javnimi zelenimi površinami ob reki Savi.
Koncept prometa: Nove ulice na SV sledijo začrtanim smerem obstoječih ulic. Večina ulic je
dvosmernih, nekaj je enosmernih. Parkiranje za etažne lastnike terasastih blokov se lahko
izvede tudi s podzemno garažno hišo. Trg ni povozen (razen v primeru intervencije, dostave
oz. druge izredne situacije).
Varianta 2
Krajinska vizija razvoja: V tej varianti ima nova pozidava ( v SV delu) drugačno orientacijo od
obstoječe pozidave, prav tako so drugačni volumni stanovanjskih enot. Uporabljen je koncept
združevanja enodružinskih hiš v različne nize in skupine povezanih hiš, pri tem pa se
poskuša ustvariti enoten izgled pokrajine. Večji volumni so prav tako kot v varianti 1, zaradi
ohranjanja izgleda pokrajine, diskretno umeščeni v pobočje hriba na JV delu območja.
Notranji razvoj naselja: Naselje se prav tako kot v varianti 1 deli na tri zaključne enote:
stanovanjski del, poslovno trgovski del in zeleni del.
Tudi v tej varianti ima stanovanjski del centralni trg. Na jugozahodni strani so terasasti bloki (
v delu trga imajo v pritličjih javni program, ki napaja sam trg). Na jugovzhodni strani in ob trgu
so različni tipi stanovanjske zazidave. Samostojnih enodružinskih hiš v tej varianti ni, saj so
zelo potratne v smislu izrabe prostora. Različni tipi enodružinskih hiš zadostijo različnim
potrebam uporabnikov, tudi tistim najbolj zahtevnih. Po drugi strani pa se s takšno
urbanistično metodo ohrani urejen videz pokrajine. Volumni so določeni in jih ni možno
spreminjati, prav tako ni možno spreminjati tipa in postavitve posamezne enote glede na
parcelno površino. Namesto, da vsak investitor po svojih željah oblikuje stanovanjsko hišo, si
kupec izbere zanj najprimernejši tip. Številne atrijske hiše poleg tega tudi dvigujejo kvaliteto
nepozidanega dela parcele, saj zagotavljajo intimnost in distanco pred zunanjimi vplivi.
Poslovna cona je oblikovana tako, da omogoča bolj fleksibilno zasnovo volumnov. Volumni
so tako zaradi ceste, ki poteka ob robu cone lahko ( v kolikor je želja investitorja) precej večji.
Zeleni del je prav tako kot v 1. varianti namenjen oddihu, športu in rekreaciji.
Površine za oddih, rekreacijo in šport: Zeleni del se uredi v parkovne površine skozi katere
poteka trim steza, ki se prav tako kot v 1. varianti preko ceste poveže z odprtimi javnimi
površinami ob reki Savi. Ob meji s stanovanjskim delom je predvideno umetno jezero s
čolnarno. Ob trim stezi so predvidena postajališča v smislu zunanjega fitnesa. Parkirišče za
avtodome je pomaknjeno nekoliko v notranjost zelenega pasu in s tem distancirano od
glavne prometne ceste.
V poslovno trgovskem delu je predviden tudi modern betonski športni park.
Koncept prometa: Večina novih ulic je enosmernih z vzdolžnim parkiranjem ob obeh straneh.
Nekatere hiše imajo lasten dovoz in garažo, drugje je parkiranje zagotovljeno na zunanjih
(lahko tudi pokritih) parkiriščih na enosmernih ulicah. Parkiranje za etažne lastnike terasastih
blokov se lahko izvede tudi s podzemno garažno hišo. Prav tako kot v 1. varianti trg ni
povozen.
Za obe varianti velja enak koncept načrtovanja GJI:
- Stavbno zemljišče obravnavano na območju OPPN je praktično komunalno
opremljeno,
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Trase načrtovanih vodov se navezujejo na obstoječe vode,
Kapacitete vodov s preveri v pripravi OPPN,
Trase cest in ulic se prilagodijo v največji možni meri obstoječi pozidavi,
Prometni režim se prilagodi izbrani varianti,
Upošteva se pravilnike in normative,
Pred pripravo OPPN se preverijo geofizikalne lastnosti tal na območju OPPN in
mogoči se faznost izvajanja ter parcelacijo - razmerje med javnim in zasebnim.

Med predstavitvijo zgoraj omenjenih variant OPPN se pridruži tudi član sveta Glušič Igor,
tako da je sedaj na seji prisotnih 9 članov.
Po končani predstavitvi s strani predstavnika Savaprojekt Krško se razvije krajša razprava
glede pobud in vprašanj v zvezi s predstavljenim. S strani članov je podan predlog izgradnje
ambulante in vrtca. Na pobudo predstavnika Savaprojekta in predsednika se priloženo
gradivo predstavi krajanom. Javnost se seznani o možnostih podajanja pobud za izdelavo
OPPN stanovanjske soseske Boštanj – Sv. Križ preko spletne strani KS Boštanj in z letaki po
gospodinjstvih. Gradivo je do konca meseca marca na vpogled v času uradnih ur na
krajevnem uradi KS Boštanj. Zbrane pobude in pripombe se posredujejo strokovnim službam
občine.
Po končani predstavitvi OPPN odidejo predstavnik Savaprojekta, Markošek Dušan in Roman
Perčič.
Ad 4
Poročilo o delovanju spletne strani KS Boštanj
Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi delovanja spletne strani KS Boštanj ter preda
besedo skrbniku spletne strani Simončič Milanu.
Simončič Milan pozdravi prisotne in poda poročilo o delovanju spletne strani v minulem letu.
Spletna stran je bila dostopna ves čas, brez izpadov. Ponudnik spletnega prostora se je
izkazal za verodostojnega in resnega partnerja, ki zagotavlja kakovostno storitev. Od
februarja 2014 so bile na spletni strani izvedene določene spremembe in sicer:
- Na predlog skrbnika spletne strani, oz. po sklepu Sveta KS (20.02.2014) je bila
spletna stran posodobljena, oz. tehnično narejena na novo.
- Dodana vrednost je večja fleksibilnost, možnost dodajanja prispevkov iz več
računalnikov oz. administratorjev, ni potrebe po dodatni programski opremi,
posodobljena je vizualna podoba, hitrejše odzivanje, ipd.
- Osnovo nove spletne strani in postavitev v funkcijo je naredil Dejan Knez, pri tem je
upošteval želje administratorjev oz. KS, v delo je vložil nekoliko dobre volje in
potrpežljivosti, v dobro KS se je odpovedal plačilu honorarja.
- Vsebine iz stare strani so bile zatem na novo preoblikovane in prenesene na strežnik,
torej so ohranjene v celoti.
- Dodane so bile naslednje vsebine:
• Vsa vabila, napovedi in slikovni material, ki so ga posredovala različna
društva,
• Vsa obvestila in zapisniki posredovani iz tajništva KS Boštanj,
• Aktualnosti, ki so bile objavljene na strani Občine Sevnica in informacije iz
drugih virov,ki so zanimive krajanom Boštanja (npr. vozni red avtobusov,
žalna seja v spomin Francu Košaku, obnova gasilskega doma, podelitev
občinskih priznanj, otvoritev pogodbene pošte , ipd.),
• Dodano 9 novih galerij – dogodkov (praznik TVD, praznik PGD, Avsenikov
večer, otvoritev kozolca na Šmarčni, srečanje vaščanov Jablanice,
miklavževanje, božični koncert MePZ župnije, …),
• Narejena podstran Okteta Jurij Dalmatin,
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•

Posodobitev kontaktov za društva,
Posodobitev uradnih informacij za KS (nov delovni čas, kontaktne številke,
ipd),
Podstran »Svet KS« - posodobitev po volitvah.

Glede statistike obiska g. Simončič pove, da se je po postavitvi nove strani obisk zelo
povečal in sicer iz okvirno 5000 obiskov letno na 11000 obiskov letno, t.j. za faktor 2,2. Trend
porasta je tako bistveno višji kot je bil v prejšnjih letih. Razlogi za povečan obisk so zelo
verjetno bolj všečna stran, aktualne informacije, pravočasno umikanje starih oz. neaktualnih
vsebin, hitro odpiranje strani. Mesečno v povprečju stran obišče okvirno 300 različnih
uporabnikov (30 obiskovalcev na dan). Obiskovalec v povprečju odpre 1,7 podstrani.
Povprečno zadrževanje na straneh je 55 sekund (okvirno 170 ur na leto). Okvirno 90%
obiskovalcev dostopa do strani iz Slovenije. Obiskovalce najbolj zanimajo podstrani
»Dogodki«, »Novice« in »Zapisniki KS«, to so strani, ki se tudi najpogosteje dopolnjujejo.
G. Simončič poziva vsa društva in organizatorje, ki ne izkoriščajo uporabe spletne strani, naj
napovedi oz. povabila na različne dogodke posredujejo administratorju spletne strani ali
tajništvu KS Boštanj. Dobrodošlo je tudi slikovno gradivo in kratke reportaže izvedenih
dogodkov, saj so omenjene zadeve zanimive za krajane.
Predsedujoči pove, da je krajevna skupnost z delom Simončič Milana zelo zadovoljna in tudi
sam poziva društva, da se promovirajo preko spletne strani. Zahvali se tudi Knez Dejanu za
pomoč pri ureditvi nove zasnove spletne strani.
Po razpravi svet KS sprejme sklep.
Sklep:
Svet KS Boštanj se je seznanil z delovanjem spletne strani KS Boštanj.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Predsedujoči poda v obravnavo izplačilo avtorskega honorarja za skrbnika spletne strani,
Simončič Milana, v višini 150 EUR neto.
Po razpravi svet KS sprejme sklep.
Sklep:
Svet KS Boštanj je soglasno potrdil izplačilo honorarja po avtorski pogodbi za urejanje
spletne strani Simončič Milanu za leto 2015 v višini 200 EUR neto.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 5
Seznanitev z dokumenti zaključnega računa za leto 2014
Dokumenti zaključnega računa so bili članom sveta KS posredovani v gradivu ob vabilu na
sejo. Predsedujoči poda dokumente v razpravo.
Razprave ni.
Sklep:
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Svet KS Boštanj je na 5. redni seji dne 11.03.2015 obravnaval vsebino zaključnega računa
za leto 2014 in se z njim strinja.
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9).
Sklep sprejet.
Ad 6
Seznanitev s finančnim planom za leto 2015
Predsedujoči seznani člane sveta z zastavljenimi plani Krajevne skupnosti Boštanj za leto
2015. Finančni načrt je že potrjen, saj je sestavni del občinskega proračuna in znaša:
A. PRIHODKI v znesku 199.881,00 v katere so vključene:
- dotacije občine za investicije,
- dotacije občine za delovanje Krajevne skupnosti,
- komunalni prihodki iz naslova pobrane vodarine in grobnine,
- soudeležba občanov za izvajanje posameznih investicijskih del.
B. ODHODKI v znesku 199.881,00 EUR v katere so vključeni:
- odhodki za delovanje Krajevne skupnosti,
- odhodki za prometno infrastrukturo,
- odhodki za komunalno dejavnost,
- odhodki za kulturo in šport.
C PREDVIDENE INVESTICIJE V LETU 2015:
- celovita prometna ureditev JP Simončič – Lindič,
- celovita prometna ureditev Osnovna šola Boštanj – Kogovšek,
- energetska sanacija Osnovne šole Boštanj,
- lastniška ureditev kozolec/ Zalašček in ureditev potrebnih parkirnih površin za potrebe
OŠ Boštanj,
- delna ureditev LC Extraform – most na Mirni,
- ureditev javne razsvetljave in pločnika Extraform – Gostišče na Obali,
- ureditev projektne dokumentacije in lastniških razmerij za posodobitev LC Extraform –
most na Mirni,
- izdelava podrobnega prostorskega načrta Sv. Križ – Dolenji Boštanj in začetek
izvedbenih komunalnih del,
- sofinanciranje začetka urejanja starega vaškega jedra (izdelava idejnega načrta),
- delna ureditev ožine na LC Boštanj – Vitovec pri Tramtetu na Potovcu,
- ureditev zunanjih sanitarij in ostalih pridobitev pri večnamenskem domu na Logu. Ta
dela se bodo financirala iz sredstev, ki bi jih pridobili s prodajo podstrešja in ostrešja
na tem domu.
- sofinanciranje ureditve Pokopališče na Logu,
- sofinanciranje ureditve večnamenskega prostora na Jablanici,
- Prometna ureditev JP Križišče – Pekel v dolžini cca 300 m. JR je že urejena.
- posodobitev odseka JP cca 300 m na Okiču,
- sanacija JP Lisičje jame,
- ureditev JR v vasi Konjsko,
- eventualna sanacija javne poti v naselju Boštanj na relaciji Kadilnik – Fon – Pfeifer.
- eventualna izgradnja dela LC Vitovec – kapelica v Simertu v dolžini cca 100 m.
Predsednik poudari, da so za nekatere omenjene investicije predvidena tud sredstva
Evropske unije in sredstva s strani države.
Jure Šlogar pove, da je na Logu g. Knez kot predsednik pokopališkega odbora pripravil plan
za sanacijo pokopališča v višini 28.400,00 EUR. Jure Šlogar misli, da je plan ocenjen
prenizko, saj bo v sklopu sanacije potrebno zamenjati luči pred mrliško vežico in obnoviti
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električno napeljavo. Prioritetna so sanacijska dela okrog zvonika in zakristije. Z občinskimi
organi se bo potrebo posvetovati glede pravilnosti plačevanja grobnine na pokopališču Log.
V tem delu Jurij Šlogar predstavi tudi plan glede prodaje ostrešja večnamenskega doma na
Logu. Prodaja je predvidena lastniku, ki že poseduje srednjo etažo predmetne stavbe.
Postopke in dokumentacijo glede prodaje urejata Jurij Šlogar in Udovč Jože. Za dokončno
sklenitev posla mora biti izdan sklep občinskega sveta. S sredstvi pridobljeni s prodajo bi se
uredile sanitarije oz. kanalizacijski sistem večnamenskega doma. Načrti za omenjeni projekt
so že narejeni. Predmetna zadeva se bo obravnavala na marčevski seji občinskega sveta.
Predsednik poda točko v razpravo.
Razprave ni.
Boris Androjna odide ob 19.32 uri.
Ad 7
Pregled in obravnava predloga razdelitve finančnih sredstev društvom, ki delujejo v
KS Boštanj
Predsedujoči pove, da se je dne 19.2.2015 sestala Komisija za kulturo in društvene
dejavnosti, ki je pregledala poročila društev za leto 2014 in plane dela za leto 2015. Na prvi
del seje so bili povabljeni tudi predstavniki delujočih društev v KS Boštanj, ki so se v veliki
meri odzvali. V primerjavi s preteklim letom se višina podeljenih sredstev zviša iz 5.000,00
EUR na 6.000 EUR. Člani sveta so na klop prejeli Zapisnik komisije s priloženo tabelo, ki
prikazuje znesek sredstev podeljen posameznemu društvu. 3 društva, ki v letošnjem letu
obeležujejo okrogle obletnice bodo prejela po 450,00 EUR, druga društva prejmejo dotacije
za delovanje glede na aktivnosti in sicer 1 društvo prejme 250,00 EUR, 11 društev prejme po
220,00 EUR in 11 društev po 180,00 EUR. Sredstva se razdelijo na podlagi prejetih poročil o
delovanju za 2014 in prejetih planih za leto 2015. Po pregledu gradiva predsedujoči poda v
obravnavo predlog za razdelitev sredstev, ki ga je pripravila Komisija za kulturo in društveno
dejavnost.
Razprave ni.
Sklep:
Svet KS Boštanj je potrdil predlog delitve sredstev za redno delovanje društev za leto 2015 v
skupni višini 6.000 EUR.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 8
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju:
∗ Boštanj: ◊ Predsednik pove, da je bila uspešno izpeljana kulturna prireditev ob
prazniku KS Boštanj. Alojz Zalašček predlaga, da se postavi poštni nabiralnik zaradi
ukinitve pogodbene pošte v Boštanju. Alojz Zalašček predlaga pripombo na pošto
zaradi pozno dostavljenih pošiljk. Predsednik bo pri direktorju pošte poizvedel kakšne
imajo namere z zaprtim objektom pošte. Do prihodnjega sveta KS s pripravi poročilo
o mnenju sedanjih uporabnikov poštnih storitev v Mercator centru, saj je prostor po
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mnenju predsednika neprimeren za uporabnike. Alojz Zalašček meni, da je bil že v
prejšnjem objektu neprimeren tudi delovni čas pošte.
Log: ◊ 4. avgusta je 2014 je bil poslan dopis za reklamacijo izvedenih del (asfaltacija
dela na cesti Goli Vrh – odcep Slak) izvajalcu del Gradnje d.o.o. Boštanj. Odgovor še
ni prejet. Predsednik bo glede predmetnega urgiral v naslednjih dneh. Šlogar Jure je
prejel dopis iz Ministrstva za okolje in prostor glede novih predpisov postavitve
prometne signalizacije. Obrnil se bo na odbor za preventivo, kjer bo izpostavil težavo
prehodov za pešce na Logu, saj meni, da je skrajni čas za ureditev varnosti v
cestnem prometu na predmetnem območju.
Jablanica: ◊ V kozolcu je bila speljana prva prireditev ob dnevu žena. Glušič Igor bo
člane društva obvestil naj se začnejo posluževati spletne strani. Facebook profil so
članice že uredile.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Potrebno je urediti 1500 m makadamske ceste s strani
Gradnje d.o.o. zaradi posledic zime. Predsednik seznani g. Tramteta zaradi dopisa
krajanov vaške skupnosti Križ po asfaltiranju makadamskih delov na cesti. S
problematiko je seznanjen tudi župan. Pred začetkom del na omenjeni trasi ceste je
potrebno pridobiti odstopne izjave lastnikov zemljišč in zagotovitev soudeležbe
krajanov. ◊ Težava na Kovačevem hribu je poškodovanje jaškov za vodo. Na
Kovačev hrib se je preselilo veliko ljudi, ki pri svojih gradnjah ne pazijo na komunalno
infrastrukturo. Predsednik predlaga, da se lastnike zemljišč pisno opozori na težavo
in naj le to odpravijo.
Vrh: ◊ Možic Ivan sprašuje za cesto, kjer je bil plaz. Predsednik pove, da je
vzpostavljena začasna prevoznost. Vprašanje bo predsednik naslovil na Občino
Sevnica, g. Radu Gobcu. Bila je prijava tudi zaradi ceste pri Mrviču. Predsednik je bil
sam na ogledu in pravi, da je zadeva urejena. Potrebno je zakrpanje ceste zaradi
posledic zime.
Konjsko: ◊ Podano je vprašanje, kako je s tipizacijo avtobusnega postajališča, ki ga
bodo postavili na Lazah. Pridobiti je potrebno soglasje lastnikov zemljišč za ureditev
prostora postajališča na Lazah. S strani predsednika vaške skupnosti je želja po
čimprejšnji postavitvi avtobusnega postajališča na Konjskem. Glede postajališč se bo
predsednik obrnil na strokovno službo Občine Sevnica. Manjkajoča javna razsvetljava
na Konjskem je predvidena za izvedbo v letošnjem letu.
Kompolje: ◊ g. Brigito Karlovšek krajani sprašujejo kako bo s kanalizacijskim
omrežjem v manjših naseljih. Ali morajo biti do 2016 vsi objekti priključeni na
kanalizacijsko omrežje oz. čistilne naprave. Ciljni uporabniki bi bili krajani zaselka
Lisičje jame. Kanalizacijsko infrastrukturo bi potrebovali tudi krajani Mrtovca. Krajane
zanima ali so realizacije teh projektov v planu. Predsednik pove, da se bo pozanimal
pri strokovnih službah Občine Sevnica in na Komunali Sevnica.
Ad 9
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del

Pri tej točki predsednik članom sveta ponovno poda informacijo, da je župan Občine Sevnica
obljubil, da bo občina iniciator sestanka med HESS in prebivalci obrtne cone Boštanj, da se
medsebojni odnosi uredijo izvensodno.
Ad 10
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik seznani člane sveta KS, da je bil občinski proračun sprejet 25. februarja 2015.
Vodilna investicija občinskega proračuna je izgradnja šola v Tržišču. Poudarek je tudi
energetski sanaciji objektov. Predstavljeni so tudi razvojni programi, ki se potegnejo v leto
2016 in 2017. Glede na milo zimo bodo stroški na postavki zimske službe nižji od planiranih,
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zato predsednik meni da bi se lahko izvedla cesta Simončič – Lindič in cesta od šole do
Kogovška.
Podani so bili tudi odgovori na vprašanja glede zemeljskega plazu pri lovski koči.
Kratkoročno bodo cesto urejali, da bo prevozna. Predvidena pa je tudi trajna sanacija s
predhodno izdelavo študije. Glede čiščenja izpostavljenih zadrževalnikov je bilo povedano,
da je občina že stopila v kontakt z Infro, ki predvideva ureditev težav v čimkrajšem času.
Na seji KVIAZA se bodo glede na združitev odborov (4 odbori) pogovarjali o širitvi članov v
posameznem odboru iz sedem na enajst članov.
Ad 9
Razno
Prošenje ni bilo. Prišla je zahvala Društva upokojencev za nakazano dotacijo.
Brigita Karlovšek pri tej točki izpostavi, da je na cesti v Mrtovec odprt jašek, ki ga je izkopalo
podjetje T-2. Meni, da je iz vidika varnosti zelo nevarno, saj se ponoči ne bi opazil.
Predsednik pove, da bo šel na ogled in podal rešitev.
Seja zaključena ob 20.05 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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