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Številka: 013-0015/2013 
 

ZAPISNIK 
22. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 5. decembra 2013, ob 19.00 uri, 
v sejni sobi Gasilskega doma Boštanj. 

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Knez Alojz, Lisec Tomaž, Možic Ivan, Stopar Janez, Udovč Jože, Zalašček 
Alojz.   
 
Ostali prisotni: 
Redenšek Maksimilijan, Veselinovič Jasmina.  
 
Odsotni: Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Vinko, Šlogar Juraj.  
 
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 6 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 21. redne seje sveta z dne 24. 9. 2013 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika,  
3. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v 

KS Boštanj,  
4. Aktivnosti v sklopu organizacije prireditev ob kulturnem prazniku,  
5. Seznanitev z razpisom za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2014,  
6. Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih – podajo člani sveta KS,  
7. Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del,  
8. Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

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

9. Razno – prošnje, dopisi.  
 
Razprave ni.  
  
158.1.22 sklep: 
Svet soglasno sprejme predlog dnevnega reda.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 
Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje sveta z dne 24.9. 2013 ter imenovanje 

dveh overiteljev bodočega zapisnika 
 

Predsedujoči prebere sklepe zapisnika 21. redne seje z dne 24.9.2013 ter poda povzetek 
realizacije sprejetih sklepov.  
Pove, da sta bili obe otvoritvi v sklopu praznovanja občinskega praznika uspešno izpeljani. 
Občinski svet Občine Sevnica je na 25. seji obravnaval in sprejel proračun občine za leto 
2014. Dotacija Društvu borilnih veščin IPPON Sevnica je bila nakazana, ureditev 
odvodnjavanja na javni poti v Artičah pa je v teku dogovarjanja z občino in vlagateljem 
prošnje.  
 
Predsedujoči poda zapisnika v obravnavo in potrditev.  
 
Razprave ni.  
 
159.2.22 sklep: 
Pripomb na zapisnik 21. redne seje z dne 24.9.2013 ni. V potrjeni vsebini bo objavljen na 
spletni strani KS Boštanj.  
Za overitelja sta predlagana Možic Ivan in Zalašček Alojz.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 3 
Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v 

KS Boštanj 
 

Predsedujoči poda uvodne besede v zadevi popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
v KS Boštanj (mrliška vežica, pisarni KS in vodovod Boštanj). Predlaga, da se komisija za 
popis sredstev sestane v obstoječem sestavu kot v preteklem letu. Člani komisije so Udovč 
Alojz, Bec Jelka, Vrisk Matjaž in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev 
vodovodnega odbora Boštanj pa naj bo prisoten tudi vzdrževalec vodovodnega sistema.  
 
Predsedujoči poda točko v razpravo. 
Razprave ni.  
 
160.3.22 sklep: 
Svet soglasno sprejme sklep, da se komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja v KS Boštanj sestane v obstoječem sestavu. Člani komisije so: Udovč Alojz, Bec 
Jelka, Vrisk Matjaž in Veselinovič Jasmina, pri popisu osnovnih sredstev vodovodnega 
odbora Boštanj se zagotovi prisotnost vzdrževalca vodovodnega sistema Boštanj, Hribar 
Mirka.  
 
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6). 
Sklep sprejet.  
 

Ad 4 
Aktivnosti v sklopu organizacije prireditve ob kulturnem prazniku 

 
* pride Lisec Tomaž  
 
Predsedujoči seznani prisotne, da bo prireditev ob kulturnem prazniku in prazniku krajevne 
skupnosti potekala v četrtek, 6. februarja 2014. Pogovori glede kulturnega programa so že 
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stekli z Osnovno šolo Boštanj, ki bo tudi nosilec kulturnega dela. V sklopu prireditve bosta 
podeljeni tudi plaketi dobitnikoma priznanj krajevne skupnosti.  
Občinska proslava ob kulturnem prazniku pa bo organizirana v petek, 7. februarja 2014.   
 

Ad 5 
Seznanitev z razpisom za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj KS za leto 2014 

 
Predsedujoči pove, da je v gradivu za sejo priložen razpis za zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj KS za leto 2014. Razpis je bil poslan po pošti vsem društvom v KS, predsednikom 
vaških odborov in objavljen na spletni strani KS. Rok za oddajo predlogov je 27.12.2013.  
 
Zalašček Alojz predlaga za dobitnika priznanja Golčar Vinka za njegovo prizadevanje pri 
obnovi kapele Sv. Nikolaja v Graščini in večstanovanjskega objekta. Predsedujoči pove, da 
je potrebno predlog za navedenega dobitnika podati skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki na 
krajevno skupnost do 27.12.2013.   
 

Ad 6 
Tekoče aktivnosti po vaških skupnostih 

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

∗ Boštanj: ◊ V sklopu praznovanja občinskega praznika je bil predan namenu 
posodobljen odsek v Boštanju od rondoja pri Teražu do bara Tinca. ◊ Aktivno 
potekajo dela za izgradnjo balinišča in ureditev okolice doma (ureditev meje z 
lastnikom sosednje parcele, postavitev ograje, izgradnja škarpe, postavitev javne 
razsvetljave). Dela se bodo zaradi vremenskih razmer zaključila v prihodnjem letu.     
◊ V Kozji vasi se zaključujejo dela v sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja, 
sočasno bo izvedena tudi preplastitev ceste z novim asfaltom. ◊ Konec meseca 
oktobra je asfaltno prevleko dobil tudi manjkajoči del na spodnjem parkirišču na 
pokopališču Boštanj. Ob dnevu spomina na mrtve je na pokopališču Boštanj in Log 
potekala humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov, pri kateri je bil aktiven tudi 
naš član sveta, Boris Androjna.   

∗ Log: ◊ V sklopu praznovanja občinskega praznika je bil predan namenu asfaltiran 
odsek Goli Vrh – odcep Selak. Za otvoritveni program in pogostitev so poskrbeli 
tamkajšnji krajani.  

∗ Lukovec: ◊ S strani občine so bile položene mulde na lokalni cesti skozi vas. Občina 
je sanirala tudi plaz in postavila betonske zložbe, ki preprečujejo padanje kamenja na 
cesto.  

∗ Konjsko: ◊ V gradivu za sejo je predložena predračunska vrednost za dograditev 
javne razsvetljave v vasi Konjsko. Realizacija investicije je predvidena v prihodnjem 
letu.  

∗ Vrh:  ◊ V teku je pridobivanje dokumentacije in soglasij za asfaltacijo ceste Dobje – 
odsek Orehovec.  

∗ Križ: ◊ Izpostavljena je problematika vključevanja iz LC Planina – Križ – Nova Gora 
na državno cesto R1-215 Sevnica – Trebnje. Ponovno se poda pobuda za postavitev 
znaka za omejitev hitrosti na 60 km/h. Predsedujoči pove, da je bila vloga za 
postavitev znaka za omejitev hitrosti že podana upravljavcu ceste, Direkciji RS za 
ceste. Preveri se, zakaj do realizacije še ni prišlo. ◊ V sklopu obnove cerkve na 
Kovačevem hribu sta bila na lokalni cesti poškodovana dva propusta, ki ju je potrebno 
zamenjati in vzpostaviti v prvotno stanje. Problematika je že bila izpostavljena na 
letošnji seji. Predsedujoči pove, da bo zadevo preveril pri vzdrževalcu cest.  

∗ Jablanica: Asfaltiran je bil odsek v Jablanici – odsek Kovač po ključu tretjinskih 
deležev, ki se razdelijo med  krajevno skupnostjo, občino in uporabnikom.  
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Predsedujoči pove, da je prišlo do nekaterih sprememb glede izvajalcev zimske službe na 
posameznih trasah. Članom sveta bo po pošti poslan seznam cest, ki jih plužijo posamezni 
izvajalci na njihovem območju.  
Prisotne seznani, da se je skupaj z Zalašček Alojzom in Povše Francem sestal z županom, 
Ocvirk Srečkom in Košmerl Zvonetom glede proračuna za prihodnje leto in investicij, ki so 
zajete v njem na območju krajevne skupnosti Boštanj. Odseki, ki so potrebni obnove so: 
odsek javne poti skozi novo naselje od Simončiča do Lindiča, odsek lokalne ceste od 
osnovne šole do Kogovška ter odsek lokalne ceste in javne poti od Extraforma v obrtni coni 
do mostu čez Mirno. Viri za navedene investicije v občinskem proračunu niso neposredno 
zagotovljeni, realizacija investicij bo znana tekom prihodnjega leta.  
 
Prisotne še seznani, da je občina v teku pridobivanja služnostih pravic na zasebnih 
zemljiščih za ureditev sekundarne kanalizacije v Boštanju. Viri financiranja še niso 
zagotovljeni, občina se bo v prihodnjem letu prijavila na razpis za pridobitev evropskih 
sredstev.  
 

Ad 7 
Predstavitev aktivnosti izgradnje HE na spodnji Savi – poročilo o poteku del 

 
Lisec Tomaž pove, da je bilo na 25. seji Občinskega sveta Občine Sevnica podano poročilo 
o poteku del izgradnje HE na spodnji Savi na območju Občine Sevnica. Poročilo so podali 
predstavniki podjetja HESS in Infra. Povedali so, da se v sklopu HE Boštanj izvajajo le večja 
vzdrževalna dela v sklopu sanacije visokih vod 2012 in redna vzdrževalna dela obrečnega 
območja. V letu 2014 se predvidevajo ureditve na Dvorcu, finančna sredstva so 
zagotovljena. V sklopu HE Blanca bo do spomladi sanirana drča na Mirni.  
Izpostavljene so bile odprte zadeve in sicer tožba krajanov obrtne cone v Dolenjem Boštanju 
glede podtalnice, asfaltacija Šupa – Šmarčna, težave s podtalnico na Kompolju in ureditev 
pešpoti - kolesarske steze od Lukovca do Loga.  
Predstavniki podjetja HESS in Infra so povedali, da so v zadevi sanacije objektov v Dolenjem 
Boštanju seznanili stranke z nameravanimi ureditvami, vendar se le te ne izvajajo, dokler ne 
bo pravna pot zaključena. Ureditev pešpoti in kolesarske steze od Lukovca do Loga ni zajeta 
v državnem prostorskem načrtu. Ocenjena vrednost umestitve tega projekta v prostor znaša 
300.000 € in se bo reševala skupaj z ARSO in občino.  
 
Lisec Tomaž seznani prisotne, da bo 16.12. v Sevnici potekala slavnostna seja Odbora za 
hidroelektrarne na spodnji Savi.  
 

Ad 8 
Seznanitev obravnavanega gradiva zadnje seje Občinskega sveta Občine Sevnica in 

gradiva za prihodnjo sejo, članom sveta KS – pomembnega za KS Boštanj 
 
Predsedujoči pove, da je bila seja občinskega sveta sklicana 27.11.2013, na kateri je bil 
obravnavan in sprejet proračun za leto 2014 in podano poročilo o poteku del izgradnje HE na 
spodnji Savi, ki je bil podrobneje predstavljen pri prejšnji točki.  
 

Ad 9 
Razno 

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

∗ Društvo upokojencev Sevnica / prošnja za donacijo za delovanje društva → prošnji se 
odobri v višini 200 EUR.  
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∗ PGD Boštanj / prošnja za finančno pomoč za pokritje stroškov nabave pnevmatik za 
gasilsko vozilo Gasilske trojke Okič in nabavo cevi → prošnji se odobri v višini 850 
EUR.  

∗ Društvu vinogradnikov Studenec / zaprosilo za finančno pomoč pri izvedbi prireditve 
»martinovanje na Studencu« → prošnji se ne odobri.  

∗ Nova generacija OO Sevnica in Glasbeni klub Chaosstar / vloga za donatorstvo pri 
izvedbi akcije »Manj svečk za manj grobov« → prošnji se odobri v višini 50 EUR.  

∗ Partizan Boštanj / vloga za povračilo vloženih finančnih sredstev za adaptacijo in 
opremljanje doma TVD Partizana Boštanj (nabava opreme za kuhinjo in pomožnih 
prostorov) → prošnji se odobri v višini 4.640 EUR.  

∗ Osnovna šola Boštanj / vloga za izvedbo božično novoletnega praznovanja in 
obdarovanje otrok → prošnji se odobri v višini 300 EUR.  

∗ KŠD Telče / prošnja za finančno pomoč pri obdaritvi otrok v sklopu izvedbe 
miklavževanja → prošnji se odobri v višini 50 EUR.  

∗ Župnija Boštanj / prošnja za podporo pri praznovanju Miklavža 2013 → prošnji se 
odobri v višini 300 EUR.  

∗ ŠKD Jablanica – Novi Grad / prošnja za sofinanciranje veselega decembra – 
miklavževanje → prošnji se odobri v višini 50 EUR.  

∗ Aktiv žena Boštanj / vloga za pokritje stroškov prireditve ob 20. obletnici delovanja 
društva in stroškov v sklopu otvoritev, ki so potekale pod okriljem KS → prošnji se 
odobri v višini 300 EUR.  

∗ Predsedujoči pove, da je Šlogar Jure aktivno sodeloval pri urejanju okolice TVD 
Partizana Boštanj in s svojim avtomobilom dostavljal gradbeni material in opravljal 
nadzor nad izvedenimi deli, zato predlaga, da se mu povrnejo stroški kilometrine v 
višini 123,76 EUR → odobri se povrnitev stroškov kilometrine v višini 123,76 EUR.  

 
Izid glasovanja: 7 za 0 proti (prisotnih 7). 
Sklep sprejet.  

 
Lisec Tomaž poda kritiko glede poslovanja TVD Partizana Boštanj. Predsedujoči predlaga, 
da se na prihodnjo sejo povabi predsednika društva, da predstavi finančno poslovanje 
društva in planirane investicije v prihodnjem letu.  
 
Seja zaključena ob 20.00 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
    Možic Ivan            Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 

 

 


