Številka: 013 – 0003/2015
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj,
ki je bila dne 23. junija 2015, ob 19.00 uri,
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj.
Prisotni člani sveta:
Androjna Boris, Karlovšek Brigita, Možic Ivan, Stopar Janez, Udovč Jože, Tramte Janez,
Knez Vinko, Zalašček Alojz.
Ostali prisotni:
Marjetka Flisek, referentka za KS.
Odsotni: Šlogar Jure ,Glušič Igor, Lisec Tomaž – opravičeno odsotni.
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj.
Predsedujoči pozdravi 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 6. redne seje sveta z dne 20.04.2015,
3. Seznanitev s cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno
dejavnost po posameznih pokopališčih (pokopališče Kompolje, Boštanj, Log),
4. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,
5. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,
6. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj (podajo
svetniki OS),
7. Razno – prošnje, dopisi.
Razprave ni.
Sklep:
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje sveta z dne 11.03.2015
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.
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Razprave ni.
Sklep:
Pripomb na zapisnik 6. redne seje z dne 20.04.2015 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na
spletni strani KS Boštanj.
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 Kompolje, Boštanj,
Log)
Člani sveta KS so k 3. točki na klop prejeli gradivo s katerim so se seznanili z obstoječim
cenikom za vzdrževanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnostjo na Pokopališču
Boštanj, Kompolje in Log. Obstoječe cene so bile sprejete lani na 27. redni seji Sveta KS
Boštanj 19.6.2014, katere je s sklepom potrdil tudi Občinski svet na 30. redni seji dne,
17.9.2014.
Predsedujoči seznani člane sveta, da so pokopališča primerno urejena in vzdrževana. Na
objektu mrliške vežice v Boštanju bo potrebno v prihodnjem finančnem načrtu predvideti
obnovitev oz. zamenjavo dotrajanih vrat in izvesti nadstrešek. Skladno z Odlokom o izvajanju
gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o
pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica, bo potrebno v prihodnje urediti tudi aktivnosti na
pokopališču Log. Načrtovana investicija glede obnovitve pokopališča Log se bo vključila v
finančni načrt za leto 2016.
Plačilni nalogi za plačilo najema grobov in vzdrževanja pokopališča za leto 2015 bodo
poslani najemnikom grobov v mesecu juliju 2015.
Razprave ni.
Sklep:
Pod točko 3. je Svet KS Boštanj prejel informacije glede obstoječega veljavnega cenika za
obračun grobnin in vzdrževanja pokopališč. Sam obračun bo izvršen v mesecu juliju 2015.
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.
Ad 4
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS

Predsednik povabi člane sveta, da predstavijo tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v
minulem obdobju in sam seznani člane sveta, da sta izvedeni načrtovani investiciji na
področju cestne infrastrukture in sicer: uredil in asfaltiral se je odsek ceste v Peklu in odcep
Vavtar na Okiču. Začele so se izvajati tudi aktivnosti glede rekonstrukcije ceste Simončič –
Lindič. Opravljeni so dogovori z lastniki glede zemljišč ob trasi predvidene investicije
Panorama – Kogovšek.
∗
∗

Šmarčna: ◊Vrata na domu zamenjana. ◊ Posip z dobavljenim peskom bodo uredili v
začetku meseca julija.
Vrh: ◊ Ivan Možič izpostavi problematiko glede prevelike količine odpadkov, ki
nastajajo na ekološkem otoku v zaselku Ravne, zato predlaga dodaten zabojnik za
odpadke s strani Komunale, da bodo le-ti pravilno odloženi in tako ne bo prihajalo do
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onesnaževanja okolja (odvoz odpadkov je samo 1 x na 14 dni). ◊Krajani opozarjajo,
da so kanali ob cesti na Vrh potrebni čiščenja, za kar je potrebno obvestiti Komunalo
Sevnica. Predmetna cesta je v spodnjem delu potrebna preplastitve. ◊V vednost
poda, da se bo organizirala veselica na Okiču z gasilskim tekmovanjem. Na Vrhu so
prejeli omarico z gasilsko opremo.
Boštanj: ◊ Alojz Zalašček izpostavi problematiko odvoza odpadkov, saj se odvoz vrši
1 x na 14 dni, kar pa je premalo. Izpostavi predvsem ekološki otok v Globoškem, kjer
odpadki ležijo povsod in apelira na redni odvoz z omenjenega otoka. ◊Izpostavi tudi
krožišče v Boštanju, ki ima pomanjkljivosti glede varnega vključevanja oz.
izključevanja. Ovira je pločnik pri hiši Lipar Srečko. Z omenjeno problematiko je
potrebno seznaniti predstavnika strokovne službe na Občini Sevnica.
Konjsko: ◊ Janez Stopar seznani Svet KS, da so imeli na Konjskem sestanek s
predstavniki Občine Sevnica glede namestitve mini čistilne oz. biološke čistilne
naprave. Glede predvidene javne razsvetljave še ni nobenih aktivnosti. Predsednik bo
o tem povprašal pristojnega predstavnika na Občini Sevnica.
Kompolje: ◊ g. Brigita Karlovšek pove, da je potrebno čiščenje brežin za reko Savo.
Ponovno opozori, da je potrebno zaradi varnosti zasuti odprti jašek ob cesti proti
Mrtovcu. Predsednik bo o problematiki obvestil predstavnike Občine Sevnica.
Jelovec, Gabrje, Križ: ◊ Janez Tramte je seznanil predstavnike Občine Sevnica in
Komunale Sevnica glede štirih nefunkcionalnih jaškov na Križu. Izveden je bil tudi
ogled na kraju samem, vendar konkretnega odgovora glede rešitve še ni. ◊Na odseku
ceste Križ – Plovna se je pojavila težava posedanja asfalta, kar pa povzroča, da voda
ne odteka v jaške. Zadevo je potrebno reklamirati izvajalcu. ◊V imenu pobudnikov za
ureditev športnega parka se zahvaljuje KS za
donacijo v obliki peska. S
samoprispevki krajanov se bo park urejeval še naprej. ◊Potrebna je prestavitev table
v naselju Križišče.
Lukovec: ◊Androjna Boris poda mnenje, da je potrebno odpadke z ekoloških otokov
pogosteje odvažati, saj omenjena težava nastaja tudi na njihovem območju.
◊Veselica z vleko vrvi je uspela. Izveden je bil tudi nogometni turnir. ◊ Izvedena je bila
razširitev ceste z ureditvijo muld od doma proti Radni. ◊Izdelane so bile tudi mulde
med kozolcem v dolžini 150 m, poasfaltiran je tudi rob ceste. ◊Mulde so se uredile
tudi na Razcepu Orle – Preska. ◊V imenu KŠD Lukovec je oddal vlogo za donacijo
pri organizaciji prireditve ob 15 letnici delovanja društva, ki bo potekala 5. septembra.
◊Glede ureditve kanalizacije preko čistilnih naprav je bil narejen ogled s strani
predstavnika občine Sevnica. Ker je naselje strnjeno in je malo prostora za postavitev
večje čistilne naprave, se nekako predvideva, da se bo dal vgraditi čistilna naprava,
kamor bodo lahko priključene štiri stanovanjske hiše.
Jablanica: ◊ Ker je Glušič Igor odsoten, predsednik pove, da je na Jablanici pri
kozolcu potekal zbor krajanov v soboto 20. junija, ki je dobro uspel, kljub slabemu
vremenu. Na LC – relacija proti Kremenu se ureja ožina na Potovcu z razširitvijo in
preplastitvijo.
Ad 5
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del

Predsednik pove, da nima novih informacij k 5. točki dnevnega reda. V teku je postopek
mediacije zaradi vložene tožbe krajanov obrtne cone Boštanj zaradi posledic izgradnje HE
na spodnji Savi. Za morebitne nove informacije se bo predsednik obrnil na pristojne
predstavnike Občine Sevnica. Pridobiti je potrebno tudi informacijo glede dokončanja
aktivnosti na Dvorcu. Pridobljene informacije se predstavijo na naslednji seji sveta KS.

Ad 6

3

Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in
gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj
Predsednik izpostavi nekaj aktualnih točk, ki so bile obravnavane na zadnji redni seji
občinskega sveta, ki je potekala 17. junija.
-Predstavitev predloga Občinskega programa varstva okolja Občine Sevnica s Poročilom o
stanju okolja za Občino Sevnica. Občina Sevnica se je kljub dejstvu, da kot Občina zakonsko
ni zavezana k pripravi OPVO, odločila, da gre v postopek priprave le-tega. Glede na
predstavljeno poročilo je stanje okolja v občini zadovoljivo.
-Sprememba odloka o javni razsvetljavi – po skrajšanem postopku je sprejeta odločitev, da
se na določenih relacijah oz. delih javne razsvetljave začne varčevati z ugašanjem luči od
23. ure zvečer do 4. ure zjutraj. Vsi dogovori, kjer se bo izvajalo varčevanje, bodo potekali v
sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti.
-Poročilo o stanju projekta odprtega širokopasovnega omrežja - točka je v fazi mirovanja.
Aktivnosti občine okrog reševanja nastale situacije potekajo preko sodišča. Rešitve še niso
znane.
Pri točki, kjer naj bi svetniki podali pozitivno mnenje k imenovanji direktorice CSD Sevnica, je
bil izid tak, da Občinski svet ni podal pozitivnega mnenja.
Na eni izmed prejšnjih sej je bila vzpostavljena prošnja za postavitev poštnega nabiralnika v
Boštanju. Ta je sedaj postavljen.
Knez Vinko pove, da je na prejšnji seji občinskega sveta potekala obravnava oz. predstavitev
projekta Sv. Križ.
Alojz Zalašček poda pobudo, da bi bilo potrebno na eni izmed sej občinskega sveta apelirati
na varčevanje s strani Občine Sevnica. V času krize, ko je bil sam član občinskega sveta so
se sejnine članom znižale, do danes pa ni opazil nobenega ukrepa varčevanja pri redno
zaposlenih. Moti ga tudi nastavitev dveh podžupanov, saj je mnenja, da bi se z denarjem
namenjenim nagradam podžupanoma dalo marsikaj narediti. V času njegovega sodelovanja
v občinskem svetu je že bilo govora, da bi imeli samo enega podžupana.
Ad 7
Razno – prošnje, dopisi
Predsedujoči poda v razpravo vloge, ki so prispele na Krajevno skupnost Boštanj. .
Sklep:
•

•
•

•

Prošnja za sanacijo plazu s strani Papež Marjana z Vrha pri Boštanju je bila
preusmerjena na Občino Sevnica. Izveden je bil ogled. Sanacijska dela so v
programu.
Prošnja za odobritev gramoza za nasutje ceste v zaselku Voznk → prošnji se ugodi s
pomočjo treh kamionov gramoza.
Balinarski klub »Hrasti« Sevnica – Prošnja za finančno pomoč pri pokrivanju stroškov
turnirja → prošnja se preusmeri na Društvo TVD Partizan preko katerega se mora
ustanoviti sekcija balinarjev, da se bodo začeli odvajati aktivnosti na igrišču.
Sodelovanje pri 9. veliki kitariadi v Sevnici → po razpravi člani sveta KS sprejmejo
sklep, da se vloga zavrne.
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PGD Boštanj – donatorska pomoč za izvedbo vrtne veselice. Prireditev bo potekala 8.
avgusta 2015 v Boštanju ob 19. uri. Društvu se bo pomagalo s prispevki za srečolov.
Krajevna skupnost društvu finančno pomaga pri realizaciji investicij.
Društvo kmetic Sevnica – Aktiv žena Boštanj – Vloga za dotacijo oz. povrnitev
stroškov, ki so nastali pri pomoči organizacije prireditve ob počastitvi kulturnega
praznika in praznika KS Boštanj → Svet KS Boštanj soglasno sprejme sklep za
donirana sredstva Aktivu žena Boštanj v višini 424,10 EUR.
Kulturno športno društvo Lukovec – vloga za donacijo ob izvedbi prireditve ob 15
letnici Kulturnega športnega društva Lukovec → vlogi se odobri dotacija v znesku
150,00 EUR.

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).
Sklep sprejet.

Predsedujoči člane sveta KS seznani, da je bil opravljen popis vode, obračun bo izveden v
skladu s plani.
Naslednja seja je predvidena v septembru 2015.
Seja zaključena ob 19.55 uri.
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.
Zapisala:
Marjetka Flisek
Udovč Jože
Predsednik sveta KS Boštanj
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