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Številka: 013-0002/2014 
 

ZAPISNIK 
28. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 23. septembra 2014, ob 18.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Karlovšek Brigita, Knez Vinko, Možic Ivan, Stopar Janez, Šlogar Jure, Udovč 
Jože, Zalašček Alojz.  
 
Ostali prisotni: 
Redenšek Maksimilijan, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Knez Alojz, Glušič Igor, Lisec Tomaž.   
 
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 27. redne seje sveta z dne 19.6.2014 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika, 
3. Organizacija prireditev v KS Boštanj v sklopu praznovanja občinskega praznika 

Občine Sevnica,  
4. Predlog odpisa terjatev do kupcev iz naslova pokopališča Boštanj in Kompolje,  
5. Seznanitev z razpisom za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2015,  
6. Predstavitev izvedenih investicij in aktivnosti v mandatnem obdobju 2010 - 2014, 
7. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
8. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
9. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS pomembnega za KS Boštanj (podajo 
svetniki OS), 

10. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
191.1.28 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje sveta z dne 19.6.2014 in  

imenovanje dveh overiteljev bodočega zapisnika 
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Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 27. redne seje z dne 19.6.2014 ter preda besedo 
Veselinovič Jasmini, ki poda povzetek realizacije sprejetih sklepov.  
 
Predsedujoči poda zapisnik v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
192.2.28 sklep: 
Pripomb na zapisnik 27. redne seje z dne 19.6.2014 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na 
spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Androjna Boris in Karlovšek Brigita.   
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Organizacija prireditev v KS Boštanj v sklopu praznovanja občinskega praznika  

Občine Sevnica  
 
Predsedujoči pove, da v mesecu novembru občina praznuje svoj praznik, zato bodo v ta 
namen organizirane prireditve, otvoritve, predstavitve, itd. V prilogi gradiva za sejo je poziv 
Občine Sevnica za sodelovanje v programu prireditev ob občinskem prazniku. Osrednja 
slovesnost v počastitev občinskega praznika Občine Sevnica, na kateri bodo podeljena tudi 
občinska priznanja, bo v petek, 28. novembra 2014. Večje investicije, ki so se v letošnjem letu 
izvedle na območju KS Boštanj so celovita posodobitev cestnega odseka in kanalizacijskega 
omrežja v Boštanju od hišne št. 60 do 64, rekonstrukcija cestišča in izgradnja hodnika za 
pešce z javno razsvetljavo od pokopališča Boštanj od vodohrana Boštanj, posodobitev 
cestnega odseka Dobje - odsek Orehovec na Vrhu pri Boštanju ter celovita prenova 
Gasilskega doma Boštanj.  
 
Priznanja na osrednji slovesnosti bodo na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica 
podeljena tudi kandidatom, ki jih je predlagala KS Boštanj, in sicer Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Boštanj bo podeljen Grb Občine Sevnica, Društvu za športno rekreacijo 
Boštanj Zlata plaketa Občine Sevnica in Kulturnemu društvu Oktet Jurij Dalmatin Srebrna 
plaketa Občine Sevnica.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
 
V razpravi sodelujejo Udovč Jože, Zalašček Alojz in Možic Ivan. 
 
V razpravi člani sveta predlagajo, da se v sklopu praznovanja občinskega praznika preda 
namenu celovita posodobitev cestnega in kanalizacijskega odseka v Boštanju ter cestni 
odsek Dobje - Orehovec. Predhodno je potrebno termine in pomoč pri organizaciji otvoritve 
uskladiti s tamkajšnjimi krajani.  
 

Ad 4 
Predlog odpisa terjatev do kupcev iz naslova pokopališča Boštanj in Kompolje 

 
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo predložena podrobnejša obrazložitev predloga 
odpisa terjatev do kupcev iz naslova pokopališča Boštanj in Kompolje. Odpis v navedenih 
zneskih v gradivu je potrebno odpisati, zaradi uskladitve evidenc terjatev na podlagi izdanih 
opominov in računovodskih evidenc. Uskladitev evidenc se nanaša na grobove, ki nimajo 
znanega najemnika oz. za grobove, za katere skrbi krajevna skupnost. Znesek izrednega 
odpisa je na pokopališču Boštanj visok, ker gre za prenos stanja iz enega v drugo leto in letni 
odpisi niso bili izvedeni.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
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Razprave ni.  
 
193.3.28 sklep: 
Svet KS je sprejel sklep, da se zaradi uskladitve evidenc na pokopališču Boštanj 

- za pretekla leta odpišejo terjatve do kupcev v skupni višini 902,37 EUR, 
- in za leto 2014 v skupni višini 58,34 EUR.  

 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).  
Sklep sprejet.  
 
194.4.28 sklep: 
Svet KS je sprejel sklep, da se zaradi uskladitve evidenc na pokopališču Kompolje za 
pretekla leta odpišejo terjatve do kupcev v skupni višini 32,00 EUR.   
 
Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8).  
Sklep sprejet.  
 

Ad 5 
Seznanitev z razpisom za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2015 

 
Predsedujoči poda informacijo, da bo v mesecu februarju potekala prireditev v počastitev 
kulturnega praznika in praznika krajevne skupnosti, na kateri bosta podeljeni plaketi krajevne 
skupnosti na podlagi predhodno objavljenega razpisa za zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj. Razpis bo objavljen v drugi polovici meseca novembra. Glede na to, da se zaključuje 
4-letno mandatno obdobje, je smiselno, da se z razpisom seznanijo tudi člani tega sveta. 
Razpis bo objavljen na spletni strani krajevne skupnosti, oglasni deski in posredovan članom 
sveta ter društvom s sedežem v KS Boštanj.   
 

Ad 6 
Predstavitev izvedenih investicij in aktivnosti v mandatnem obdobju 2010 - 2014 

 
Predsedujoči pove, da se v začetku meseca oktobra zaključuje 4 – letno mandatno obdobje, v 
katerem je svet KS Boštanj koval visoke cilje in jih s skupnimi močmi tudi realiziral. Kljub 
občasnim težavam in neuspehom, je svet krajevne skupnosti v sodelovanju s krajani, 
občinsko upravo in drugimi institucijami uspešno dosegel končni cilj. Delo sveta krajevne 
skupnosti je bilo uspešno in v duhu dobrega sodelovanja, vse sklicane seje sveta so bile 
sklepčne, razprave pa so potekale učinkovito in konstruktivno.  
 
Največ investicijskih sredstev je bilo vloženih v posodobitev cestne infrastrukture. V letu 2010 
je naselje Boštanj dobilo novo pešpot z javno razsvetljavo, ki povezuje novo naselje in zgornji 
del Boštanja s pločniki pri OŠ Boštanj, zasajena so bila drevesa na odsekih od cerkve proti 
Novšak Hildi, pred Gasilskim domom Boštanj in ob pločnikih pri OŠ Boštanj, posodobljen je bil 
odsek z novo asfaltno prevleko od kapelice v Dolenjem Boštanju do Kogovška. Proti Vrhu pri 
Boštanju smo se v tem letu popeljali po novem, težko pričakovanem asfaltu. Sredstva so bila 
vložena v makadamsko ureditev cest po celotni krajevni skupnosti, največji delež pa na Logu 
za odsek Možic – Lakner in Cerov breg.  
Leto 2011 je bilo zaznamovano z rekonstrukcijo in asfaltacijo 1.100 metrov dolgega odseka 
na Vozenku in v Lazah na odseku Gavžna Gora – Rak. Makadamsko je bil urejen ravninski 
del na cesti Gabrje – Križ in asfaltirane klančine v skupni dolžini 500 metrov. Dela so se 
pričela tudi na Radni na odseku od regionalne ceste do podjetja Siliko z izgradnjo pločnika in 
javno razsvetljavo.  
Leto 2012 si bomo zapomnili po celoviti prometni ureditvi 1. faze projekta rondo Povše – 
vključno z rondojem Teraž, ki je zajemala rekonstrukcijo cestišča, izgradnjo hodnika za pešce, 
javno razsvetljavo in ureditev kanalizacijskega omrežja ter po izgradnji novega betonskega 
mostu na reki Mirni. Rekonstruirana in asfaltirana je bila javna pot Poganka in javna pot proti 
cerkvi na Logu ter izvedene prve aktivnosti za makadamsko ureditev cestnega odseka na 
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Lukovcu – čez Kavc. Na področju hortikulture so bile izvedene ureditve za dokončanje 
zasaditve ob pločniku pri OŠ Boštanj, ob cesti proti pokopališču in na spodnji strani parkirišča 
na pokopališču Boštanj. Dolgotrajno zimsko obdobje 2012 – 2013 je pustilo globoke sledi na 
cestah in v proračunu, vendar smo kljub vsemu zaključili makadamska dela na cestnem 
odseku Lukovec – čez Kavc, z asfaltno prevleko smo izboljšali cestno povezavo na javni poti 
od Veternika do Klavsa in odcepa Veternik – Reber. Sočasno je bila delno sanirana z novim 
asfaltom tudi javna pot na Kremenu. Na Logu so se krajani razveselili posodobljenega 
cestnega odseka Goli Vrh – odcep Selak, na Jablanici pa posodobljenega odseka Jablanica – 
Dobje. Dela pa so se nadaljevala tudi v sklopu prometne ureditve Boštanja na odseku od 
rondoja pri Teražu od bara Tinca. Občina je finančna sredstva namenila tudi sanaciji plazu na 
lokalni cesti Radna – Lukovec in nadaljevanju asfaltnih del na lokalni cesti Križ – Plavne.  
V letu 2014 so bila proračunska sredstva krajevne skupnosti in občine vložena v cestno 
infrastrukturo na območju Vrha na odseku Dobje – Orehovec z asfaltacijo ceste, Boštanja na 
odseku od pokopališča Boštanj do VH Boštanj z rekonstrukcijo cestišča in izgradnjo hodnika 
za pešce, preplastitvijo v Kozji vasi in Apneniku ter asfaltacijo na lokalni cesti Križ.  
K večji prometni in splošni varnosti pa prispeva tudi javna razsvetljava, ki je bila zgrajena na 
pokopališču Boštanj – spodnje parkirišče, ob pločniku pri OŠ Boštanj vključno s pešpotjo v 
novo naselje, na odseku proti Radni, na cestnem odseku od pokopališča Boštanj do VH 
Boštanj ter od rondoja Povše do bara Tinca, celovita ureditev javne razsvetljava na Logu ter 
osvetlitev prireditvenega prostora za Gasilskim domom Boštanj.  
 
Pomemben prispevek h kvaliteti bivanja naših krajanov daje poleg cestne infrastrukture tudi 
kakovostna vodooskrba in izgradnja kanalizacijskih omrežij. Tako smo v letu 2010 vodovodno 
in elektro povezali vrtini B-2 in B-4 v Grahovici ter zgradili povezovalni vod za naselje Radna. 
Svojemu namenu je bila predana centralna čistilna naprava na Logu in podpisana pogodba 
med občino in izvajalcem za izvedbo projekta kanalizacija Log. V naslednjem letu je bil na 
Logu zaključen projekt izgradnje kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na čistilno napravo, 
vzporedno pa so bile izvedene še asfaltacije posameznih cestnih odsekov in ulic v naselju, 
položitev cevi za optični kabel, posodobitev vodovoda, razširitev javne razsvetljave in ureditev 
potoka Mivka. S strani Komunale je bila zaključena investicija priključitve vodovoda Apnenik 
na vodovodni sistem Boštanj – levi breg. V letu 2013 je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje 
na območju Boštanja in Radne, Komunala Sevnica je zgradila vodovodno povezavo od VH 
Laze do obstoječega vodovoda Konjsko, zgrajena je bila tudi vodovodna povezava vodovoda 
Vrh na javni vodovod Boštanj. Celovito se je pristopilo k obnovi in rekonstrukciji dotrajanih 
vodovodnih povezav na sistemu Boštanj – levi breg v skupni dolžini 6 kilometrov. Oba vodna 
vira, ki oskrbujeta kar nekaj naselij v naši krajevni skupnosti, tudi ob največjih obremenitvah 
delujeta brezhibno, povprečno s polovično zmogljivostjo, kar daje zagotovilo za zadostno 
količino tudi za prihodnja obdobja.  
 
Na območju celotne krajevne skupnosti so se v letu 2011 pričela dela za izgradnjo 
širokopasovnega omrežja, v prvi fazi so se gradili primarni vodi, nato pa sekundarni vodi, ki so 
pripeljani do hiš naročnikov. Vsa gradbena dela, ki so potekala po cestni infrastrukturi, so bila 
primerno zaključena in sanirana. V letu 2013 in 2014 pa so se pričele postopne priključitve 
naročnikov na optično omrežje, ki končnemu uporabniku nudi izboljšano kvalitetno storitev 
telefona, televizije in interneta.  
 
Pozornost sveta je bila v 4-letnem mandat usmerjena tudi v obnovo sakralnih objektov – 
izgradnja cerkve na Šmarčni in Kovačevem hribu, zunanja obnova cerkve na Topolovcu in 
Lukovcu ter v obnovo večnamenskih objektov v naši krajevni skupnosti – obnova doma TVD 
Partizana Boštanj z okolico, postavitev ograje na igrišču na Kompolju, izgradnja športnega 
igrišča pri OŠ Boštanj z ureditvijo okolice, zamenjava vrat in oken na večnamenskem objektu 
na Logu, asfaltacija dvorišča pred Domom krajanov na Okiču ter ureditev podstrešnih 
prostorov, obnova in dozidava Gasilskega doma Boštanj ter izgradnja balinišča.  
 
Na področju pokopališke dejavnosti in infrastrukture je bila največja pozornost usmerjena k 
celovitemu pristopu obnove pokopališča Boštanj z ureditvijo povezovalnih poti in osrednjega 
dela pokopališča, izvedena je bila asfaltacija spodnjega parkirišča in urejena vegetacija 
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(odstranitev poškodovanih cipres, nova zasaditev na zunanjem delu škarpe, ozelenitev 
osrednjega dela na starem delu pokopališča).  
 
Vsa leta je bilo aktivno dogajanje tudi na kulturnem in društvenem področju. Krajevna 
skupnost del svojih sredstev namenja delovanju društev, ki s svojim delom prispevajo k 
družbenemu utripu v kraju, povezovanju krajanov, promociji kraja in ohranjanju starih običajev. 
DŠR Partizan Boštanj je ob obeležitvi obletnic začetka gradnje doma in sokolskega gibanja 
izdalo  priložnostno brošuro o domu TVD Partizana Boštanj z naslovom »Športni duh 
Boštanja praznuje«, za potrebe prireditev je bila s strani KS nabavljena clavinova, postavljene 
so bile informativne turistične table o učni poti Azaleja, nabavljena so bila otroška igrala, ki so 
postavljena pred OŠ Boštanj, sofinancirana je bila ureditev zemljišča za postavitev kozolca na 
Jablanici, ki nudi zatočišče za nadaljnje uspešno delovanje ŠKD Jablanica – Novi Grad. Več 
društev je v našem 4-letnem mandatu obeležilo tudi okroglo obletnico delovanja – 10. let 
Pevskega zbora Azalea, 40. let Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj, 20. let Aktiva žena 
Boštanj, 50. let Okteta Jurij Dalmatin, 60. let Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj in 
90. let Gasilskega društva Boštanj. Pomemben člen pri povezovanju društev, krajanov in 
promociji kraja pa bo imelo tudi lanskoletno ustanovljeno Turistično in hortikulturno društvo 
Boštanj, pod okriljem katerega bo potekala organizacija že tradicionalnih prireditev in srečanj 
v KS Boštanj (pohod po učni poti Azaleja, prireditev Veselo v pomlad, čistilne akcije, …).  
Posameznikom in društvom so bila za njihov prispevek k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju krajanov, razvoju in ugledu krajevne skupnosti ter občine Sevnica 
podeljena krajevna in občinska priznanja.  
Dobitniki priznanja – plakete krajevne skupnosti so bili: Knez Branko iz Loga, Pernovšek Boris 
iz Dolenjega Boštanja, Habinc Marija in Anton iz Lukovca, Imperl Janez iz KŠD Log, Košak 
Franc in Milka iz Dolenjega Boštanja, Aktiv žena Boštanj in Kodeh Janez iz Vrha. Zahvala za 
prepoznavno in uspešno delo v kulturi sta prejela Bec Tine in zborovodja Pfeifer Jože.  
Dobitniki priznanja Občine Sevnice so bili: Šraj Mira iz Boštanja, Knez Vinko iz Šmarčne, 
Novšak Neža iz Lukovca, Bec Jelka iz Boštanja, Oktet Jurij Dalmatina, PGD Boštanj in DŠR 
Partizan Boštanj.  
 
Predsedujoči ob zaključku mandatnega obdobja poudari, da so bile vse sklicane seje 
sklepčne, kar kaže, da so člani sveta svojo nalogo zastopanja v svetu krajevne skupnosti vzeli 
z vso resnostjo in odgovornostjo, kar se kaže tudi v številu uspešno izpeljanih investicijah. 
Mnogo je bilo še manjših investicij in aktivnosti, ki niso posebej navedene, vendar so v 
sodelovanju s krajani in društvi pripomogla k višji kvaliteti bivanja v kraju.  
Zaželi, da bi tudi v bodoče svet krajevne skupnosti deloval kvalitetno in učinkovito ter 
odgovorno sprejemal svoje odločitve, ki se bodo kazale pri razvoju in napredku kraja, 
investicijah v dobrobit krajanom, promociji kraja, povezovanju ljudi, spodbujanju kulturne, 
športne in društvene dejavnosti ter v celovitem razvoju krajevne skupnosti.  
 

Ad 7 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

 
Predsedujoči v sodelovanju s člani sveta predstavi tekoče aktivnosti po vaških skupnostih v 
minulem obdobju:  

∗ Log: ◊ V gradivu za sejo so predloženi dopisi Knez Branka iz Loga v zadevi invazije 
polžev na Loškem polju, umestitev prehoda za pešce med avtobusnimi postajališči na 
Logu ter odstranitev znaka za omejitev hitrosti na državni cesti pri betonarni Horizont. 
Občina je v zadevi ureditve signalizacije na državni cesti naslovila dopis na pristojno 
ministrstvo, DRSC. ◊ Ob zadnjih poplavah na Logu ni bilo povzročene večje škode, 
ker so krajani urgentno odstranjevali naplavine iz potokov na Logu, tako da do 
razlivanja vodotokov ni prišlo. Na Infro je potrebno nasloviti dopis, da se čim prej 
očistijo zadrževalniki naplavin na potoku Mivka, Globoškem in Loškem potoku. ◊ Med 
neizvedenimi investicijami v tem mandatnem obdobju ostaja posodobitev cestnega 
odseka od državne ceste proti Možic Mateji, ker tamkajšni krajani niso izkazali 
interesa, zato se realizacija investicije prestavi na kasnejše obdobje.  
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∗ Šmarčna: ◊ Podana je zahvala svetu krajevne skupnosti za izkazano podporo pri 
izvedenih investicijah na Šmarčni. ◊ Neizvedena investicija ostaja ureditev 
kanalizacijskega omrežja na Šmarčni. V plan za prihodnja obdobja je potrebno 
umestiti posodobitev cestnega odseka cerkev - Revinšek - Blaževič.  

∗ Vrh: ◊ Ob zadnji povodnji je prišlo do udora cestišča na Okiču na JP Močile pri Papež 
Marjanu (Vrh pri Boštanju 17) in na Vrhu na JP Vrtače – Zrate – Ravne na odseku 
Mrvič (Vrh pri Boštanju 39) – Rihter (Vrh pri Boštanju 40). Navedene poškodbe je 
potrebno prijaviti na Občino Sevnico. ◊ Neizvedena ostaja investicija celovite 
posodobitve LC od Boštanja do Vrha in odsek od Boštanja do mostu v Grahovici.  

∗ Boštanj: ◊ V mesecu septembru je v Boštanju potekala proslava ob 90-obletnici 
delovanja društva, obeležitev obnove zunanjosti gasilskega doma s priložnostno 
razstavo in vrtna veselica z ansamblom Modrijani.   

∗ Konjsko: ◊ V lastni režiji krajanov je bila položena mulda pri kapelici v vasi Konjsko. ◊ 
Ob zadnjih poplavah je prišlo do večjega udora cestišča na JP Laze - Gavžna gora 
(Rak). ◊ Nerealizirana ostaja investicija razširitve javne razsvetljave v vasi Konjsko.  

∗ Kompolje: ◊ V lastni režiji krajanov je bilo izvedeno beljenje v Večnamenskem domu 
na Kompolju in sanirana okvara v sanitarijah. ◊ Neizvedena ostaja investicija 
posodobitve cestnega odseka Kobiljski potok - Deželak.  

∗ Lukovec: ◊ Ob zadnjih večjih nalivih dežja se je zopet na dveh delih močno posedla in 
razpokala LC Radna - Lukovec.  

 
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo predložen dopis Občine Sevnica v zadevi izdelave 
strokovnih podlag za območje OPPN stanovanjska soseka Boštanj - Sv. Križ in zbiranje 
predlogov za umeščanje. Namen izdelave strokovnih podlag je preveritev prostorskih pogojev 
z izdelavo treh variantnih predlogov, s katerim bo v Boštanju zagotovljena možnost sodobne, 
kvalitetne stanovanjske gradnje, določitev pogojev za ureditev zelenih rekreacijskih površin, 
prometno, energetsko in komunalno opremo območja, ki bo s svojo primarno in spremljajočo 
vsebino pripomogel k stanovanjski ponudbi z visoko kvaliteto bivanja, tako v ožjem kot v 
širšem prostoru. Namen poziva je zbiranje predlogov glede umestitve dodatnih vsebin na 
osrednjem območju centralnih dejavnosti (jugovzhodno od lokalne ceste proti železnici), kjer 
je možno prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, 
vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje. Rok za oddajo 
predlogov je 30.9.2014.  
 
Predsedujoči odpre razpravo.  
 
Zalašček Alojz pove, da je na občino vložil predlog za spremembo namembnosti zemljišča 
med gospodarskim poslopjem pri stanovanjski hiši in Zagrajškovim kozolcem iz stavbnega v 
kmetijsko zemljišče, ki pa iz predloženih kart ni upoštevano. Prosi, da se s strani občine 
pridobi odgovor, zakaj sprememba še ni upoštevana.  
 
V gradivu za sejo so bili predloženi sledeči dokumenti:  
- Knez Branko / dopis v zadevi invazije polžev na Loškem polju; 
- Knez Branko / dopis v zadevi omejitve hitrosti na državni cesti pri betonarni Horizont;  
- Knez Branko / dopis v zadevi umestitve prehoda za pešce na avtobusnem postajališču 

Log;  
- Občina Sevnica / dopis v zadevi posredovanja pobud Knez Branka na pristojno 

ministrstvo (DRSC - prometnotehnični sektor) 
 

Ad 8 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Ni znanih novih aktivnosti glede izgradnje HE na spodnji Savi.  
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Ad 9 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči preda besedo občinskim svetnikom. Redenšek Maksimilijan pove, da je bila na 
zadnji seji izpostavljena cena odvoza komunalnih odpadkov glede na novo frekvenco odvoza, 
sanacija železniškega prehoda na Savski cesti za potrebe prečkanja železniških tirov s strani 
kolesarjev. Potrjeni so bili tudi novi ceniki za najem groba in vzdrževanje pokopališča v 
Boštanju in na Kompolju.  
  

Ad 10 
Razno – prošnje, dopisi  

 
Predsedujoči poda v obravnavo prispele prošnje in vloge, ki so do sklicane seje prispele na 
KS Boštanj:  
195.5.28 sklep: 

∗ Društvo skupina Triola / prošnja za finančno pomoč pri izvedbi koncerta “Melodije 
poletja in ljubezni” na Gradu Sevnica skupaj z Vokalno skupino Vilinke → obravnava 
prošnje se prenese na prihodnjo sklicano sejo sveta.  

∗ Društvo upokojencev Sevnica / prošnja za finančno pomoč pri izvajanju programov v 
letu 2014 → obravnava prošnje se prenese na prihodnjo sklicano sejo sveta.  

∗ PGD Boštanj, Gasilska trojka Okič / prošnja za prostovoljni prispevek za izvedbo 
srečelova na gasilski veselici → prošnji se odobri (1 x knjiga Vas rumenega sleča in 1 
x knjiga Justi Gnedic Kozinc).   

∗ Vaščani Artič / predračunska vrednost za sanacijo kapelice Artiče, Križ → obravnava 
prošnje in določitev višine sredstev se prenese v obravnavo na prihodnjo sklicano sejo 
sveta.   

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8). 
Sklep sprejet.  
 
V gradivu za sejo je predložena tudi zahvala Zavoda KŠTM za pomoč pri organizaciji 8. velike 
kitariade v Sevnici, 15. in 16. avgusta 2014.  
 
Predsedujoči se vsem članom sveta zahvali za aktivno sodelovanje v svetu krajevne 
skupnosti, kandidatom, ki bodo kandidirali na lokalnih volitvah, 5.10.2014, pa zaželi veliko 
uspeha.  
 
Seja zaključena ob 19.30 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 8 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
         Karlovšek Brigita       Udovč Jože 
           Overitelj          Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 


