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Številka: 013-0015/2013 
 

ZAPISNIK 
23. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Boštanj, 

ki je bila dne 13. decembra 2013, ob 18.00 uri, 
v mali dvorani TVD Partizana Boštanj.  

 
Prisotni člani sveta:  
Androjna Boris, Glušič Igor, Karlovšek Brigita, Knez Alojz, Knez Vincenc, Možic Ivan, Stopar 
Janez, Udovč Jože, Zalašček Alojz.   
 
Ostali prisotni: 
Župan občine Sevnica, Ocvirk Srečko, direktor občinske uprave Košmerl Zvone, Novšak 
Roman, Šraj Mira, Šnuderl Ivan, Hribar Mirko, Zgonec Judith, Orehovec Martina, Zakšek 
Irena, Zakšek Slavko, Redenšek Maksimilijan, Udovč Ciril, Jonozovič Marija, Povše Franc, 
Perčič Roman, Kaše Robert, Strlekar Roman, Primožič Milan, Klemenčič Alojz, Povše Franc 
st., Germovšek Aleš, Lisec Anka, Dolničar Gašper, Košak Franc, Fon Alojz, Fon Matej, Lisec 
Andrej, Lisec Anton, Gošte Marija.  
 
Odsotni člani sveta: Lisec Tomaž, Šlogar Juraj. 
 
Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika.  
 
Sejo vodi: Udovč Jože, predsednik sveta KS Boštanj. 
 
Predsedujoči pozdravi župana Občine Sevnica, Ocvirk Srečka, direktorja občinske uprave, 
Košmerl Zvoneta, člane sveta KS Boštanj, občinske svetnike, predstavnike občine, 
predsednike društev in ostale goste ter prične sejo. 
 

Ad 1 
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

 
Ob začetku seje je bilo prisotnih 9 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. Poročilo o izvedenih akcijah – realizaciji programa 2013 v KS Boštanj,  
3. Pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov,  
4. Razno.  

 
Razprave ni.  
  
162.1.23 sklep: 
Dopolnil na predlog dnevnega reda ni, tako je v vsebini kot je predlagan tudi soglasno 
sprejet. 
 
Izid glasovanja: 9 za 0 proti (prisotnih 9). 
Sklep sprejet.  
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Ad 2 
Poročilo o izvedenih akcijah – realizaciji programa 2013 v KS Boštanj  

 
Predsedujoči pove, da je bil začetek leta 2013 zaznamovan z dolgo zimo, ki je precej 
posegla v krajevni proračun, v sredini leta pa smo bili priča rekordno visokim temperaturam. 
Kot kaže nam trenutno mati narava prizanaša s prvimi snežinkami. Ne glede na vremenske 
razmere smo uspeli v sodelovanju z občino in krajani realizirati zastavljene investicije na 
področju cestne in vodovodne infrastrukture, prav tako smo aktivno sodelovali in spodbujali 
društveno in kulturno dejavnost. Vse nove investicije in pridobitve so krajanom izboljšale 
kvaliteto bivanja.  
 
Na področju cestne infrastrukture smo kljub dolgi zimi, ki je pustila globoke sledi na cestah, v 
makadamski izvedbi posodobili cestni odsek na Lukovcu čez Kavc, z asfaltno prevleko smo 
izboljšali cestno povezavo na javni poti od Veternika do Klavsa in odcep 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, ki so ga obeležili 
tudi z otvoritvijo v sklopu občinskega praznika. Med zadnjimi investicijami smo v sodelovanju 
z občino in tam živečimi krajani posodobili cestni odsek Jablanica – Dobje v dolžini 270 
metrov. Tudi v Boštanju so se nadaljevala dela za posodobitev lokalne ceste skozi Boštanj. V 
letošnjem letu so delovni stroji zahrumeli na odseku od rondoja pri Teražu do bara Tinca. 
Novi cestni odsek je bistveno izboljšal prometno varnost, še posebej najranljivejše skupine – 
šoloobveznih otrok. Občina Sevnica je finančna sredstva namenila tudi za sanacijo plazu na 
lokalni cesti Radna – Lukovec in nadaljevanje asfaltnih del na lokalni cesti Križ – Plavne. S  
postavitvijo prometnih znakov je občina pripomogla, da je vsakodnevna pot naših krajanov 
varnejša, križišča preglednejša in prometna varnost izboljšana. Dotrajana cestišča po katerih 
se vozimo v službo in opravkih pa nas kljub temu vsakodnevno opozarjajo, da bo potrebno 
tudi v bodoče del sredstev nameniti sanaciji dotrajanih asfaltnih odsekov in izboljšati 
prometno varnost z izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave.  
 
Z namenom izboljšanja vodooskrbe se je v letošnjem letu zaključila investicija izgradnje 
povezovalnega cevovoda vodovoda Vrh na javni vodovod Boštanj, ki se oskrbuje iz dveh 
globinskih vrtin v Grahovici. Oba vodna vira tudi ob največjih obremenitvah delujeta 
brezhibno, povprečno s polovično zmogljivostjo, kar daje zagotovilo za zadostno količino tudi 
za prihodnja obdobja. Poleg rednih vzdrževalnih del na vodovodni infrastrukturi so bili 
obnovljeni cevovodi v vasi Jablanica ter na odseku Jablanica – Brezovec v skupni dolžini 650 
metrov, izvedena je bila rekonstrukcija vodovoda z vgradnjo kontrolnega jaška v obrtni coni 
Boštanj in prevezava na vodohranu Pugl. S pitno vodo smo v letošnjem letu oskrbeli 
gospodinjstva v zaselku Nežnice na Jablanici. Poudarek smo dali tudi na požarno varnost, 
zato smo v vasi Konjsko v sodelovanju z vodovodnim odborom postavili hidrant. Tudi v 
bodoče si bomo prizadevali izboljšati požarno varnost z izgradnjo hidrantnega omrežja.   
 
Občina Sevnica je v letošnjem letu pristopila in zaključila investicijo izgradnje sekundarne 
kanalizacije v Kozji vasi. Odvodnjavanje meteorne vode se je izvedlo v vasi Lukovec in v 
Jevšah na Lukovcu.   
 
Letos smo bili uspešni tudi pri dokončanju del na pokopališču Boštanj, v ta namen je bila 
pred dnevom spomina na mrtve izvedena asfaltacija spodnjega parkirišča. Na pobudo Nove 
generacije Sevnica je bila na pokopališču v Boštanju in na Logu ob dnevu spomina na mrtve 
izpeljana humanitarna akcija Manj svečk za manj grobov. Del zbranih sredstev se je 
namenilo za nakup potrebne opreme v Domu upokojencev Impoljca. Namen dobrodelne 
okoljske akcije je osveščanje o prekomerni uporabi sveč ter spodbujanju ljudi, da se namesto 
prižiga gore sveč svojih pokojnih spomnijo s prostovoljnimi prispevki in s tem pomagajo tistim 
ljudem, ki so v lokalnem okolju potrebni pozornosti in pomoči.  
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Več letni projekt je zaznamoval Šmarčno, kjer so krajani složno pomagali in finančno podprli 
obnovo cerkve. Ob strani so jim s finančnimi vložki stali tudi krajevna skupnost in občina. 
Uspešno izpeljan projekt so v mesecu oktobru blagoslovili in predali svojemu namenu. Dela 
na sakralnem objektu so se ob finančni pomoči krajevne skupnosti izvajala tudi na cerkvi Sv. 
Magdalene na Lukovcu, kjer so krajani po svojih močeh pomagali pri ureditvi zunanje fasade 
in izvedbi krovsko kleparskih del.  
 
Na področju družabnega življenja in kulturnega utripa je bilo skozi celotno leto čutiti 
dejavnost naših društev in krajanov. V mesecu začetku leta pa je bil uspešno izpeljan 
ponovitveni božično novoletni koncert Godbe Sevnica, za katerega upamo, da bo v bodoče 
postal del boštanjske tradicije. V mesecu februarju je bila tudi letos uspešno izpeljana 
prireditev ob kulturnem prazniku, na kateri je bila podeljena plaketa krajevne skupnosti, 
Kodeh Janezu za pomemben prispevek h kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju krajanov 
ter razvoju KS Boštanj. Zahvalo za prepoznavno in uspešno delo v kulturi pa sta prejela Tine 
Bec in zborovodja Jože Pfeifer. V preteklem letu je Zavod KŠTM po učni poti Azaleja postavil 
informativne table, ki pohodnikom vsebinsko obogatijo pohod. Z namenom dviga turističnega 
obiska naših krajev, je bil letos v mesecu maju izpeljan 2. pohod po tematski poti.  
V letošnjem letu so nastali prvi koraki za ustanovitev Turističnega in hortikulturnega društva 
Boštanj, ki bo organiziralo, koordiniralo in promoviralo turistične dogodke in skrbelo za 
ohranitev arheološke in etnološke zapuščine ter izboljšalo hortikulturni izgled krajev v KS.  
V sredini leta je pod okriljem krajanov na Okiču potekala slavnostna prireditev ob 175. 
obletnici rojstva Antona Umeka Okiškega z namenom približati ljudem njegova dela in 
delovati povezovalno tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru.   
 
V mesecu novembru so bila na osrednji slovesnosti ob praznovanju občinskega praznika 
Občine Sevnica podeljena občinska priznanja, med katerimi je srebrno plaketo Občine 
Sevnica prejela Jelka Bec za uspešno delo na področju družabnega življenja v Boštanju in 
občini Sevnica. Okroglo obletnico uspešnega delovanja, 20 let, so v letošnjem letu obeležile 
članice Aktiva žena Boštanj, ki so v ta namen izvedle kulturno prireditev in kulinarično 
razstavo dobrot, ki je bila prava paša za oči in želodec.  
 
Pomemben prispevek k povezovanju ljudi in ohranjanju ljudskih običajev predstavljajo naša 
društva, ki so s svojimi aktivnostmi tudi v letošnjem letu pokazala svojo širino delovanja in v 
ta namen izvedla številne že tradicionalne prireditve, dogodke, srečanja in predavanja. 
Krajevna skupnost je s finančno podporo sodelovala pri ureditvi zemljišča za postavitev 
kozolca na Jablanici, ki bo nudil zatočišče za nadaljnje uspešno delovanje društva ŠKD 
Jablanica – Novi Grad. Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj pa je v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo in sredstvi pridobljenimi na razpisih v letošnjem letu pristopilo k nabavi 
opreme in gospodinjskih aparatov za potrebe kuhinje, izgradnji balinišča, ureditvi 
večnamenskega prostora pod nadstreškom, dokončni ureditvi okolice s postavitvijo zaščitne 
ograje, izgradnjo podpornega zidu in postavitvijo javne razsvetljave za potrebe osvetlitve 
večnamenskega zunanjega prostora.  
 
V prihodnjem letu bosta dva društva v Boštanju praznovala okrogli obletnici. PGD Boštanj bo 
obeležilo 90 – let delovanja društva, osrednja prireditev bo potekala v mesecu septembru 
(velika gasilska veselica z ansamblom Modrijani), TVD Partizan pa bo obeležilo 60 – 
obletnico delovanja društva, osrednja prireditev bo potekala v mesecu maju. Predsedujoči 
vse zbrane povabi na prireditve, ki se bodo v počastitev okroglih jubilejev odvijale skozi 
celotno prihodnjo leto.   
 

Ad 3 
Pozdrav župana Občine Sevnica, g. Ocvirk Srečka in ostalih gostov 

 
Predsedujoči se vsem prisotnim zahvali za dobro medsebojno sodelovanje in razumevanje.  
 



 4

Sledi pozdrav s strani župana Občine Sevnica, Ocvirk Srečka, ki zbranim predstavi 
najpomembnejše investicije v tekočem letu, ki so potekale pod okriljem Občine Sevnica in 
bodoče investicije na področju cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v KS 
Boštanj.  
Pove, da je bilo tudi leto 2013 plodno v smislu dobrega sodelovanja in realizacije začrtanih 
projektov. Osnova za uspešno leto je proračun občine, ki se skozi leto razvija in spreminja, 
da je čim bolj optimalen in stroškovno učinkovit.  
 
V letošnjem letu je občina namenila poudarek nadaljevanju projekta prometne ureditve skozi 
Boštanj. Urejen je bil cestni odsek z vsemi spremljajočimi ureditvami od rondoja v starem 
delu naselja Boštanj proti Grahovici in Vrhu. V prihodnjih letih pa bo posebna pozornost 
namenjena izgradnji sekundarne kanalizacije v Boštanju in Dolenjem Boštanju ter energetski 
sanaciji Osnovne šole Boštanj. V sodelovanju z drugimi institucijami bo potrebno v prihodnje 
pristopiti tudi k ureditvi nevarnih prometnih odsekov na državni cesti od železniškega 
prehoda pri Sava avtu do Extraforma in odseku javne poti od železniške postaje Boštanj do 
mostu čez Mirno. Slednja je v pristojnosti upravljanja krajevne skupnosti, vendar je projekt 
tehnično in finančno velik zalogaj, zato bo občina pristopila in sodelovala pri realizaciji tega 
projekta.  
Ureditve v sklopu izgradenj HE na spodnji Savi so v zaključni fazi. Nekatere ureditve bodo 
realizirane še tekom prihodnjega leta, kot je dokončanje sanacije drče na Savi in ureditve na 
Dvorcu.  
Sprejet občinski prostorski načrt v preteklem letu je sprostil zemljišča za stanovanjsko in 
poslovno gradnjo. Občina občinske podrobne prostorske načrte pripravlja glede na interes 
krajanov, lastnikov zemljišč in potencialnih investitorjev, ki dajejo razvojne možnosti kraju. V 
ta namen je bila minimalno komunalno opremljena poslovna cona ob hidroelektrarni Boštanj.  
V letošnjem letu je bil uspešno izpeljan tudi projekt izgradnje optičnega omrežja, ki je v fazi 
zaključevanja. Izvajajo se le še hišni priključki in priključevanje na optično omrežje.  
Potrebe v lokalni skupnosti presegajo meje občinskega proračuna, zato si bo občina tudi v 
prihodnje prizadevala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.  
 
Župan, Srečko Ocvirk se Svetu krajevne skupnosti in vsem zbranim zahvali za dobro 
sodelovanje, ter zaželi prijetne božične in novoletne praznike ter uspešno in zadovoljno leto 
2014.  
 
Predsedujoči preda besedo direktorju občinske uprave, Košmerl Zvonetu, ki pove, da je bilo 
iz poročila razvidno, da je za nami uspešno leto v katerem je bilo veliko projektov realiziranih. 
Občina mora poleg investicij v prostor izpolnjevati tudi obvezne naloge občine na področju 
šolstva, sociale, zdravstva, zato je potrebno najti sorazmerje med obema deloma. Vsem 
zbranim zaželi prijetne praznične dni ter srečno v letu 2014. 
 
Predsedujoči povabi zbrane goste k besedi.  
 
Orehovec Martina poda vprašanje glede reševanja kanalizacije na odseku Boštanj – Pugl. 
Župan poda odgovor, da je izgradnja kanalizacije na tem odseku predvidena v sklopu 
projekta izgradnje kanalizacije Sevnica - Boštanj v prihodnjem letu.  
 
Jonozovič Marija pohvali dobro sodelovanje in poda vprašanje glede reševanja nevarnega 
cestnega odseka proti mostu čez Mirno. Župan pove, da je odsek javna pot, ki je v 
pristojnosti krajevne skupnosti. Glede na omejeno območje ureditve bo občina v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo poiskala ustrezne rešitve in pristopila k sanaciji tudi tega odseka, 
predhodno pa je potrebno urediti kanalizacijsko omrežje.  
 
Roman Novšak se zahvali za podporo svetnikom in občini pri obnovi doma TVD Partizana 
Boštanj, ki je bila upravičena, saj sedaj vsakodnevno potekajo v dvorani športne in družabne 
aktivnosti. Pove, da je bila ob obletnici sokolstva izdana brošura, ki jo nameravajo nadgraditi 
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in razširiti tudi na zgodovinsko dogajanje društvene dejavnosti v Boštanju, zato pozove vse 
zbrane, da v kolikor razpolagajo z kakršnokoli dokumentacijo, da ga z njo seznanijo.  
 
Šraj Mira pozdravi vse zbrane v imenu PGD Boštanj in pove, da bodo skozi celotno prihodnje 
leto potekale preventivne akcije in prireditve v sklopu praznovanja okroglega jubileja 
delovanja društva, na katere povabi vse prisotne, da se jih udeležijo.  
 
Lisec Andrej pove, da bo Oktet Jurij Dalmatin praznoval 50. obletnico delovanja, zato bo v ta 
namen organiziran koncert v župnijski cerkvi v Boštanju, 31. maja 2014.  
 
Zbranim se zahvali za sodelovanje in razumevanje na skupni prehojeni poti v letu 2013, 
zaželi prijetne praznike in povabi vse zbrane na družabno srečanje v veliko dvorano, ki ga 
bodo soustvarile članice Aktiva žena Boštanj in člani Društva vinogradnikov Sevnica – 
Boštanj. 
 
Seja zaključena ob 19.00 uri.  
 
Ob zaključku seje je bilo prisotnih 9 članov sveta.  
 
Zapisala:  
Veselinovič Jasmina  
 
    Možic Ivan            Udovč Jože 
       Overitelj         Predsednik sveta KS Boštanj 
 
 
 
 
 
 
 


